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َعُة األْولى )  (9241الطَّب ْ
 

 ُحُقْوُق الطَّْبع َمحُفْوظٌَة للُمؤلِّفِ 

َعُو وتَ ْوزِيْ َعُو َمجَّانًا  إالَّ لمْن أرَاَد طَب ْ
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 أْق َواٌل َمأثُ ْورَةٌ 
 

 .[59اإلسراء: ] ﴾َوَما نُ ْرِسُل بِاْْلَيَاِت ِإَّلا زَبْوِيًفا﴿
َرُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُموا ُىَو الاِذي َجَعَل الشاْمَس ِضَياًء وَ ﴿ اْلَقَمَر نُورًا َوَقدا

َعَدَد السِِّننَي َواغبَِْساَب َما َخَلَق اللاُو َذِلَك ِإَّلا بِاغبَْقِّ يُ َفصُِّل اْْلَيَاِت 
 .[5يونس:] ﴾لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ 

َدُه، وإن اُهَما إنا الشاْمَس والَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آيَاِت اهلل، ىُبَوُِّف ِِبِما ِعَبا»
َها َشْيًئا َفَصلُّوا  َْوِت أَحٍد ِمَن النااِس، فَإَذا رَأيْ ُتم ِمن ْ

َّل يَ ْنَكِسَفاِن ؼب
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « واْدُعوا اهلل َحَّتا يَ ْنَكِشَف َما ِبُكمْ 

إنا الِعْلَم بأْسَباِب الُكُسْوِف واػُبُسْوِف، والناظََر يف ِحَسابَاِِتما، "
َع يف َماْجرَياِِتما َّل َيُضرُّ اعَبْهُل ِبِو، ومل يَأُمْرنَا بِِو اهلل وَّل والت اَوسُّ 

 !"َرُسْولُُو، َبْل ُىَو ِعْلٌم َمْفُضْوٌل َّل َتْكُمُل ِبِو الن اْفسُ 
نْ َيِويُّ َخْلُق اهلل، َفال تَ َعاُرَض ِبنْيَ " فالِعْلُم الشارِعيُّ أْمُر اهلل، والِعْلُم الدِّ

ؤلِّفُ  "ْمرِهِ َخْلِق اهلل وأ
ُ
 .اؼب
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اغَبْم  ُد هلل َربِّ الَع  اؼبنِْيَ، والصا  الُة والسا  الُم َعل    َعْب  ِدِه وَرُس  ْولِِو 

ْينِ   .األِمنْيِ، وعل  آلِِو، وَصْحِبِو، والتااِبِعنْيَ ؽَبُم بإْحَساٍن إىل يَ ْوِم الدِّ
َر يَ    ْوِم فَ لَ   ْيَس َخ   اٍف عل     اعَبِمْي   ِع َم   ا َح   َدَث  ُْه    :أما   ا بَ ْع   دُ 

َُوافِ  ِق التااِس  ِع والِعْش  رِْيَن ِم  ْن َش  ْهِر َربِْي  ِع الِا  اف ِم  ْن َع  اِم ألْ  ٍف 
األْرِبَع  اِء اؼب

ِم  ْن ُسُس  ْوِف الشا  ْمِس، وَذلِ  َك  :(99/4/0491وأْربَ ْعمائَ  ٍ  وِعْش  رِْيَن  
ُمْعظَ  َم بِ  الِد  ِعْن  َد السا  اَعِ  الَواِح  َدِة والنِّْص  ِف  ُْه  رًا تَ ْقرِيْ بً  ال َحْي  ُ   َِ  لَ 

َقِتو ُىَنا أو ُىَناَك!  األْرِض َمَع تَ َفاُوٍت يف َحِقي ْ
إَّلا أنا َى  ِذِه اْليَ  َ  اإلؽَبِيا  َ ، والظا  اِىَرَة الَكْونِيا  َ  مل َتُك  ْن لَتُم  را أو 
رَبُْدَث دبَْنأى َعْن أْنظَاِر وأظْبَ اِع النا اِس ُدْوَن ِقْي َل وقَ اَل، وَنظَ ٍر ونَِق اٍشل 

َْ ِعْن  َدَىا َحْي   َْ َحْوؽبَ  ا اْلرَاُء، وتَ َبايَ نَ   ُ  َسُِ   َر ِعْن  َدَىا الَك  الُم، واْختَ َلَف  
ِِ َمَش ارِِبو وكِبَلِ ِو، وقَ ْد ِقْي لَ  ََقاَّلُت والتاَصوُّرَاُتل وُسلٌّ حَبَس 

ُس لُّ إنَ اٍء   :اؼب
 .يَ ْنَضُح دبا ِفْيوِ 

ٍِ إَذا َم   ا عَ  ٍِ أو َعِمْي    ِلْمنَ   ا أنا َى   ِذِه وَى   َذا األْم   ُر لَ   ْيَس بَوريْ   
َِ ِى َي ؿَبَ لُّ  اأُلْحُدْوثََ  مل َتُكْن َمأُلْوفَ ً  ألها ا تَ ْوِيي ْ ٌر يف السُّ َنِن الَكْونِيا ِ  الا 

 .َتطَلٍُّع وَتَشوٍُّف ِمْن ِقَبِل الَبَشرِياِ  صَبَْعاءَ 
الا   ِذي  "الُكُس   ْوفِ "َفَك   اَن ِم   ْن أْ َهرَِى   ا وأْش   َهرَِىا َم   ا ُيَس   َم  ب    

َِ َض ْوؤَىا أو بَ ْعُض ُو َع ِن األْرِض فبا ا َس اَن تَ وَ  ي اَرْت ِفْيِو الشا ْمُس، واكْبََم 
ل فِللاِو األْمُر ِمْن قَ ْبُل وِمْن بَ ْعُد! ٌر يف النِّظَاِم الُعْلِويِّ والسُّْفليِّ  َلُو تَأثِي ْ

* * * 
ناظَ َر وَىِذِه ُأْخَرىل أنا الِعْلَم بأْسَباِب الُكُسْوِف واػُبُسْوِف، وال

يف ِحَس  ابَاِِتما، والت اَوسُّ  َع يف َماْجَرياِِتم  ا َّل َيُض  رُّ اعَبْه  ُل بِ  ِو، ومل يَأُمْرنَ  ا 
 .، َبْل ُىَو ِعْلٌم َمْفُضْوٌل َّل َتْكُمُل ِبِو الن اْفسُ ملسو هيلع هللا ىلصِبِو اهلل وَّل َرُسْولُُو 

تُ ْوبُ   وا، ُى   َو أنا اهلل تَ َع   اىل ىُبَ   وُِّف ِِبِم   ا ِعبَ   اَدُه ليَ  :فَ َوايَ  ُ  َم   ا ُىنَ   ا
 ويَ ْفَزُعوا إىل الصاالِة والصاَدَقِ  والِعْتِق والذِّْسِر والتاْسِبْيِح واَّلْسِتْوَفاِر!
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َِ َىِذِه مل َتُكْن َحِديْ ًِا أو تَ ْفِصْياًل َعْن َصالِة الُكُس ْوِف  ورَِساَل
َم َع  ْن ، بَق  ْدِر َم  ا أُرِيْ  ُد أْن أَتَكلا  (0 يف ِص  َفِتَها أو ُحْكِمَه  ا أو أْحَكاِمه  ا

َِ أْحِس  بُ َها قَ  ْد أَخ  َذْت أْسبَ   َر ِم  ْن َحْمِمَه  ا، واتاَس  َع  بَ ْع  ِ  الَقَض  ايَا الا  
َْ بأْطَناِِبا وأْوتَاِدَىا يف قُ ُلْوِب وأظْب اِع َسِْ ٍ   َها الَكالُم واغِبَواُر، وَضَرَب ِفي ْ

ْرِجُف  ْوَن، وَتَس  اَقَ  ِعْن  
ُ
َدَىا اعبَ  اِىُلْوَن ِم  َن النا  اِس، َسم  ا نَ َع  َق يف بُ ْوِقَه  ا اؼب

ََ    َدْت َح    ِديْ ًِا للَمَم     اِلِس،  ُْس    ِلِمنْيَ  لىَس     ِف!(، َح    َّتا 
ِم    ْن أبْ نَ    اِء اؼب

اِخِل  َِْمْي   ِع أنْ َواِعَه   ا يف ال   دا َوانً   ا لَس   ْعَفاِء الصا   َحاَفِ ، وزَاًدا لجبَذاَع   ِ   وُعن ْ
َها واػبَارِِج، وِمْن َىِذِه الَقَضايَا   َّل ُسلَِّها   َمْسأ  :لََتانِ ِمن ْ

ََ الُكُسْوِف.األْولى:   الناظَُر إىل الشاْمِس َوْق
َِ لَ      ْيَس ؽبَ      ا َدَواٌءل نَِتْيَم      َ  الناظَ      ِر إىل الثَّانِيَ      ُة:  األْم      رَاُض الا      

 الشاْمِس.
* * * 

َُ وهلل اغَبْم ُد ببَ يَ اِن النَِّص اِب الشا ْرِعيِّ يف تَ  نْيِ  ألْجِل َىَذال ُقْم
 ِْ ََ َْس    ألَتَ نْيِ و

نِبَ    ا، َم    َع َسْش    ِف َم    ا ُىَنالِ    َك ِم    ْن ُمَواَلطَ    اٍت َش    ْرِعياٍ ، اؼب
وَحَواِدَث طَِبْيِعياٍ ، ِم ْن ِخ الِل ِستَ اٍب َص ِوْ ٍ أْحِس ُبُو َساِفيً ا إْن َش اَء اهللُ،  

ََ ُعن ْ      َوانِ  ُكُس      ْوَِّ ال َّ      ْمِل خَ       ْيَن ال َّْ وِيْ      ِف " :ُس      لُّ َذلِ      َك رَبْ      
ََ ُس  لِّ ، َسم  ا أنا  ِ  "وال  َّْزيِْي  فِ  َُ َى  َذا الِعن ْ  َواَن أْربَ َع  َ  أبْ   َواٍب، ورَبْ    أْلَبْس  

 :بَاٍب ُفُصْوٌل، َسما يَلي
  :وِفْيِو َفْصالِن.الَباُب األوَُّل 

َتاِن.الَفْصُل األوَُّل:   وِفْيِو قَاِعَدتَاِن ُمِهما
 رَبِْقْيُق َمْعرَِفِ  الُكُسْوِف واػُبُسْوِف.الَفْصُل الثَّاني: 

 وِفْيِو ِستاُ  ُفُصوٍل.ُب الثَّاني: الَبا 
َقُ  الُكُسْوِف واػُبُسْوِف.الَفْصُل األوَُّل:   َحِقي ْ

                                                 

أماا َسالُمَنا َعْن َصالِة الُكُسْوِف، وَعْن أْحَكاِمَها الِفْقِهياِ ، فَسَيأيت َمْبُس ْوطًا يف ِسَتابِن ا ( 0 
ْرِجِع َشرِْح : »

َ
ْرِبعاؼب

ُ
 إْن َشاَء اهللُ .« الراْوِض اؼب
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 اغِبْكَمُ  ِمَن الُكُسْوِف واػُبُسْوِف.الَفْصُل الثَّاني: 
 أْقَساُم النااِس يف الظاَواِىِر الَفَلِكياِ .الَفْصُل الثَّاِلُث: 
 اِت الَفَلِكياِ  يف اغَبَواِدِث األْرِضياِ .أثَ ُر اغَبرَسَ الَفْصُل الرَّاِخُع: 

آثَ       اُر الشا       ْمِس والَقَم       ِر يف اغبَ       َواِدِث الَفْص       ُل الَ        اِمُل: 
 األْرِضياِ .

 ُحْكُم ِعْلِم النُُّمْوِم.الَفْصُل السَّاِدُس: 
  :وِفْيِو أْربَ َعُ  ُفُصْوٍل.الَباُب الثَّاِلُث 

 ؽِبالِل.ُحْكُم ُرؤيَِ  االَفْصُل األوَُّل: 
َر ِم  َن الناظَ  ِر إىل الشا  ْمِس، الَفْص  ُل الثَّ  اني:  ال  رادُّ عل    َم  ْن َح  ذا

 وِفْيِو َعَشَرُة ُوُجْوٍه.
َر ِم     َن التاْح     ِدْيِق يف الَفْص     ُل الثَّالِ     ُث:  ال     رادُّ عل       َم     ْن َح     ذا

 الشاْمِس.

َْحظُ    ْورَاُت السا     يَِّئُ  ِم    َن رَبْ    ِذْيرِ الَفْص    ُل الرَّاخِ    ُع: 
الناظَ     ِر إىل  اؼب

 الشاْمِس.
 :ْزِمَنِ . الَباُب الرَّاِخُع

ُ
َر ِمَن األْمرَاِض اؼب  الرادُّ عل  َمْن َحذا

* * * 
 [00الض    ح :] ﴾َوأَما    ا بِِنْعَم    ِ  َربِّ    َك َفَح    دِّثْ ﴿ :وِم    ْن بَ    ابِ 

ْع َد رَبِْقْي ٍقل فَ َهذا ِسَتاٌب َجاِمٌع نَاِفٌع، َقْد َحراْرتُ ُو بَ ْع َد تَ ْدِقْيٍق، ونَ قاْحتُ ُو ب َ 
َُ بنَ ْفِس   ي يف ِش   َعاِب الَفَلِكي ِّ   نْيَ َس   ي أَُقصِّ   ْيِو وأُفصِّ   ْيِو ِم   ْن  َحْي   ُ  أْلَقْي   
تَ وَ  اِبْ ِ الناظَرِيا  اِت، َعَس  اُه َيُك  ْوُن تَ ْقِدَم  ً  انْ َتِف  ُع بِ  ِو لنَ ْفِس  ي وإلْخ  َواف يف 

ََساِئِل الَفَلِكياِ ، وَرْبِطَها بأِدلا 
ِ  الِكتَ اِب والسُّ ناِ ، وَم ا َس اَن حَبِْ  بَ ْعِ  اؼب

 .بَ ْعَد َسْونِو إَّلا بَفْضٍل ِمَن اهلل تَ َعاىل وتَ ْوِفْيٍق، واهلل َويلُّ الصااغِبنْيَ 
* * * 
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ْىِن أَم   اٌن، وَّل ِم   ْن َوَخ   ِز الَقلَ   ِم  وأِخي ْ   رًال فلَ   ْيَس ِم   ْن َخطَ   أ ال   ذِّ
نَ    اٌن، فَ     َرِحَم اهلل َم    ِن اْس    تَ َفاَد وأفَ    ادَ  ْيُن اْطِمئ ْ ، وَنَص    َح وانْ َتَص    َح، فَال    دِّ
ُوفُِّق، وَعَلْيِو التُّْكالُن!

 الناِصْيَحُ ، واهلل اؼب
ُحرَِّر يف األواِل ِمْن صُبَاَدى األْوىل لَعاِم أْلٍف وأْربَ ْعماَئٍ  وِعْشرِْيَن ِمَن 

 اؽِبْمَرِة الناَبوِياِ  عل  َصاِحِبَها أْفَضُل الصاالِة والتاْسِلْيمِ 
 0/5/0491) 

 واغَبْمُد هلل َربِّ الَعاَلِمنْيَ، والصاالُة والساالُم َعل  َعْبِدِه وَرُسولِِو األِمنْيِ 
 وَستَبوُ 
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 الَباُب األوَّلُ 
 

  :َتاِن.الَفْصُل األوَُّل  قَاِعَدتَاِن ُمِهما
  :رَبِْقْيُق َمْعرَِفِ  الُكُسْوِف واػُبُسْوِف.الَفْصُل الثَّاني 
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 الَفْصُل األوَّلُ 
 قَاِعَدتَاِن ُمِهمََّ انِ 

ْيِن  تَ َعلَِّقِ  بأُصْوِل الدِّ
ُ
إنا رَبْرِيْ َر وَضْبَ  الَقَواِعِد الُكلِّياِ  َّلِسياما اؼب

َْ ِعنَ ايَ تُ ُهم ِِب ا وبَوْ َِى ا ِم ْن َمَقاِص ِد  ِمْن َجاداِة َسَلِفَنا الصااِلِح، ِلَذا َساَن
َهًم  ا َعام   ا يف ؾَبَاِلِس  ِهم الِعْلِميا  ِ ، وؿُبَ  رارَاِت ُستُ  ِبِهم الشا  رِيْ َع ِ  .. َسم  ا .َمن ْ

 .ُىَو  َاِىٌر يف َمَساِلِك ُمَصن اَفاِِتم ِعْنَد التاألِْيِف والتاْحرِْيِر والت اْقرِْيرِ 
َُ لِزَاًم  ا أْن أذُْس  َر بَ ْع  َ  الَقَواِع  ِد الُكلِّيا  ِ  الَعاما  ِ   ُىنَ  ا،  لِ  َذا اْرتَأيْ  

ُِ ُس لِّ َح  اِرٍث ونبا اٍم إىل َسَم  اِل الشا رِيْ َعِ  اإلْس  الِمياِ  يف  َس ي َيْطَم ِئنا قَ ْل  
ْيِن  أْمرَِى    ا ونَ ْهِيَه    ا، وَيْس    تَ ْيِقَن ُس    لُّ بَاِص    ٍر وَبِص    ْ ٍ إىل أَص    اَلِ  َى    َذا ال    دِّ

لَ   ُو عل     فَ ْه   ِم اغبَِنْي   ِف يف ُيْس   رِِه وِبْش   رِِه، َسم   ا أنا يف ذِْسرَِى   ا ُىنَ   ا َعْونً   ا 
ؤِمِننْيَ 

ُ
 .َمَضاِمنْيِ َىِذِه الرَِّساَلِ  يف بَابَاِِتا، واهلل َويلُّ اؼب

* * * 
فَ َهاتَ  اِن قَاِع  َدتَاِن ُمِهمَّ َ  اِن قَ  ْد أَحْط ُ َه  ا خَ   يٍت ِم  َن االْ ِ َص  اِر 

 طََلًبا للَفاِئَدِة، ورََجاًت للَعاِئَدِة، وِىَي َعلى َما يَأتي:
 ْولى:الَقاِعَدُة األ 

إنا الشا    رِيْ َعَ  اإلْس    الِمياَ  َّل تَ    أُمُر إَّلا دب    ا َمْص    َلَحُتُو َخاِلَص    ً  أو 
 .رَاِجَحً ، وَّل تَ ن َْه  إَّلا عماا َمْفَسَدتُُو َخاِلَصً  أو رَاِجَح ً 

وَى   ِذِه الَقاِع   َدُة َش   اِمَلٌ  عَبِمْي   ِع أْحَك   اِم الشا   رِيْ َعِ  اإلْس   الِمياِ  َّل 
َه     ا َش    يٌء ِم    ْن أْحَكاِمَه    ا َس    َواُء يف األُص    ْوِل أو الُف    ُرْوِع، ويف َيُش    ذُّ َعن ْ

الَوايَ    اِت أو الَوَس    اِئِل، ويف َم    ا يَ تَ َعلا    ُق حُبُق    ْوِق اهلل تَ َع    اىل، أو ُحُق    ْوِق 
 .الِعَبادِ 

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي ﴿ :َسما قَاَل تَ َعاىل ِإنا اللاَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
َه         َع       ِن اْلَفْحَش       اِء َواْلُمْنَك       ِر َواْلبَ ْو       ِي يَِعُظُك       ْم َلَعلاُك       ْم اْلُق       ْرَ   َويَ ن ْ
 .[91النحل:] ﴾َتذَساُرونَ 

* * * 
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 :(5  "الَقَواِعِد واألُصْولِ "قَاَل الشاْيُخ الساْعِديُّ َرضِبَو اهلل يف 
اْليَ ِ   فَ َلْم يَ ْب َق َع ْدٌل وَّل إْحَس اٌن وَّل ِص َلٌ  إَّلا أُِم َر بِ ِو يف َى ِذهِ 

الَكريِْبَ  ِ ، وَّل َفْحَش  اُء وُمْنَك  ٌر ُمتَ َعلِّ  ٌق حُبُق  ْوِق اهلل، وَّل بَ ْو  يٌّ عل    اػبَْل  ِق 
يف ِدَماِئِهم وأْمَواؽبِِم وأْعرَاِضِهم إَّلا هَُِي َعْن ُو، وَوَع َ  ِعبَ اَدُه أْن يَ تَ ذَساُروا 

ْوَىا، ويَتذَساُروا َم ا يف النا واِىي َما يف َىِذه األَواِمِر ِمَن اػَبْ ِ والن اْفِع فَيْمَتِِلُ 
 .انْ تَ َه  بَتَصرُّفٍ  .ِمَن الشارِّ والضاَرِر فَيَتَمنابُ ْوَىا

* * * 
 :الَقاِعَدُة الثَّانَِيُة 

إنا الشا    رِيْ َعَ  اإلْس    الِمياَ  َحَنِفيا    ٌ  ظَبَْح    ٌ ل َمْبِنيا    ٌ  عل      الت اْيِس    ْ ِ، 
َش   قاِ  

َ
ََّل ُيَكلِّ   ُف اللا   ُو ﴿ :َع   ِن الِعبَ   اِدل َسم   ا قَ   اَل تَ َع   اىلوَرْف   ِع اغبَ   رَِج واؼب
وَم  ا َجَع  َل َعلَ  ْيُكم ﴿ :، وقَ  اَل تَ َع  اىل[986البق  رة:]﴾نَ ْفًس  ا ِإَّلا ُوْس  َعَها

ْيِن ِم   ْن َح   رَجٍ  يُرِي   ُد اللا   ُو ِبُك   ُم ﴿ :وقَ   اَل تَ َع   اىل .[78اغب    :] ﴾يف ال   دِّ
َة َولُِتَكب ِّ   ُروا اللا   َو َعلَ     َم   ا اْلُيْس   َر َوََّل يُرِي   ُد ِبُك   ُم اْلُعْس   َر وَ  لُِتْكِملُ   وا اْلعِ   دا

 .[085البقرة:] ﴾َىَداُسْم َوَلَعلاُكْم َتْشُكُرونَ 
يَن » :قَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهلل َعْنَو َع ِن النا ِِّّ  إنا ال دِّ

ُدو  َََلبَ    ُو، َفَس    دِّ يَن أَح    ٌد إَّلا  ا وقَ    ارِبُوا، وأْبِش    ُروا ُيْس    ٌر، ولَ    ْن ُيَش    ادا ال    دِّ
 .الُبَخارِيٌّ « َواْسَتِعيُنوا بِاْلَوْدَوِة َوالراْوَحِ  وَشْيٍء ِمْن الدُّعبَْ ِ 

َه  ا رَبِْقْي  ُق  َِ يَ ُق  ْوُم َعَلي ْ وَى  ِذِه الَقاِع  َدُة ِم  َن ال  داَعاِئِم واألُس  ِس الا  
ُر الِفْقِو اإلْسالِميِّ وفُ   .ُصْولِوِ الت اْوِحْيِد وأُصْولِِو، وتَ ْيِسي ْ

َوافَ َق اتِ "قَاَل الشا اِطُِّّ َرضِبَ ُو اهلل يف 
ُ
إنا األِدلا َ   :(0/930  "اؼب

َلَغ الَقْطِع! َْ َمب ْ  عل  َرْفِع اغَبرَِج يف َىِذِه األماِ  بَ َلَو
 واغَبْمُد هلل َربِّ الَعاؼبنِْيَ 
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 الَفْصُل الثَّاني
 َمْعرَِفُة الُكُسْوَِّ والُ ُسْوَِّ 

نا الِعْل َم بالُكُس ْوِف واػُبُس ْوِف ِعْل ٌم َع امٌّ َيْش َفُِك ِفْي ِو َّل َشكا أ
ْيُع النااِس ُم ؤِمنُ ُهم وَس اِفرُُىم، فَ ُه و ِعْل ٌم ُمَتوقِّ ٌف عل   َمْعرِفَ ِ  ِحَس اِب  صبَِ
َجَريَ  اِن الشا  ْمِس والَقَم  ِر، وَذلِ  َك فبا  ا أْج  َرى اهلل قَ  َدَرُه وَخْلَق  ُو يف اللاْي   ِل 

ِر، والشِّ  َتاِء والصا  ْيِف، وَس  ائِِر َم  ا يَ ْتبَ  ُع َجَريَ  اِن الشا  ْمِس والَقَم  ِر، والن اَه  ا
َوُى َو الا ِذي َخلَ َق اللاْي َل ﴿ :وَذِلَك ِمْن آيَاِت اهلل تَ َعاىل، َسما قَاَل تَ َعاىل

، [33ألنبي   اء:ا] ﴾َوالن اَه   اَر َوالشا   ْمَس َواْلَقَم   َر ُس   لٌّ يف فَ لَ   ٍك َيْس   َبُحونَ 
َرُه ﴿ :تَ َع   اىل وقَ   الَ  ُى   َو الا   ِذي َجَع   َل الشا   ْمَس ِض   َياًء َواْلَقَم   َر نُ   ورًا َوقَ   دا

َمنَ  ازَِل لِتَ ْعَلُم  وا َع  َدَد السِّ  ِننَي َواغبَِْس  اَب َم  ا َخلَ  َق اللا  ُو َذلِ  َك ِإَّلا بِ  اغبَْقِّ 
 الشا  ْمسُ ﴿ :، وقَ  اَل تَ َع  اىل[5ي  ونس:] ﴾يُ َفصِّ  ُل اْْلَيَ  اِت لَِق  ْوٍم يَ ْعَلُم  ونَ 

ْص  َباِح َوَجَع  َل ﴿ :، وقَ  اَل تَ َع  اىل[5ال  رضبن:]﴾والَقَم  ُر حُبْس  َبان فَ  اِلُق اإْلِ
 ﴾اللاْي   َل َس   َكًنا َوالشا   ْمَس َواْلَقَم   َر ُحْس   َبانًا َذلِ   َك تَ ْق   ِديُر اْلَعزِي   ِز اْلَعلِ   يمِ 

َُ ﴿ :، وقَاَل تَ َع اىل[96األنعام:]  َيْس أَُلوَنَك َع ِن اأْلَِىلا ِ  قُ ْل ِى َي َمَواِقي 
َة الشُّ   ُهوِر ﴿ :، وقَ   اَل اهلل تَ َع   اىل[089البق   رة:]﴾لِلنا   اِس َواغْبَ    ِّ  ِإنا ِع   دا

ِعْنَد اللاِو اثْ َنا َعَش َر َش ْهرًا يف ِستَ اِب اللا ِو يَ  ْوَم َخلَ َق السا َماَواِت َواأْلَْرَض 
يُن اْلَق    يِّمُ  َه    ا أَْربَ َع    ٌ  ُح    ُرٌم َذلِ    َك ال    دِّ  :َع    اىل، وقَ    اَل ت َ [36التوب     :] ﴾ِمن ْ

َوالشا   ْمُس  *َوَآيَ   ٌ  ؽَبُ   ُم اللاْي   ُل َنْس   َلُخ ِمْن   ُو الن اَه   اَر فَ   ِإَذا ُى   ْم ُمْظِلُم   وَن ﴿
ْرنَاُه َمنَ  ازَِل  *ذَبْ  رِي ِلُمْس  تَ َقَر ؽَبَ  ا َذلِ  َك تَ ْق  ِديُر اْلَعزِي  ِز اْلَعلِ  يِم  َواْلَقَم  َر قَ  دا

ُس يَ ْنَبوِ  ي ؽَبَ  ا َأْن تُ  ْدرَِك اْلَقَم  َر ََّل الشا  مْ  *َح  َّتا َع  اَد َس  اْلُعْرُجوِن اْلَق  ِدِ  
 .[41-37يس: ] ﴾َوََّل اللاْيُل َساِبُق الن اَهاِر وَُسلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

* * * 
ب أنا اؽبِ الَل  :وَسَذِلَك أْيًضا قبَُِد أنا اهلل تَ َع اىل قَ ْد أْج َرى الَق َدرَ 

َلَ  َثالِثنْيَ ِمَن ا َلَ  إْحَدى وَثالِثنْيَ َّل َيْسَتِهلُّ إَّلا لَي ْ  .لشاْهِر، أو لَي ْ
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وأنا الشاْهَر َّل َيُك ْوُن إَّلا َثالثِ نْيَ أو ِتْس َعً  وِعْش رِْيَن، فَم ْن  َ نا 
ََاِلٌ !  أنا الشاْهَر َيُكْوُن أْسَِ َر ِمْن َذِلَك أو أَقلا فَ ُهو 

ب     أنا  :َفَك     َذِلَك أْيًض     ا قبَِ     ُد أنا اهلل تَ َع     اىل قَ     ْد أْج     َرى الَع     اَدةَ 
َُ اَّلْسِتْس   رَاِر  آِخ   َر الشا   ْهِر(، إَذا وقَ   َع  الشا   ْمَس َّل تَ ْنَكِس   ُف إَّلا وْق   

نَ َها وبَ نْيَ أْبَصاِر النااِس عل  ؿُبَاَذاٍة َمْضبُ ْوطَ ٍ   .الَقَمُر بَ ي ْ
ََ اإلْبَداِر  اللايَ ايل البِ ْيَ (، عل    وأنا الَقَمَر َّل ىَبِْسُف إَّلا وْق

َنُو وبَ نْيَ الشاْمِس، فالَقَمُر َّل ىَبِْسُف ؿُبَاَذاٍة َمضْ  بُ ْوطٍَ  لَتَحوُِّل األْرِض بَ ي ْ
َلِتنْيَ،   :إَّلا يف َىِذِه اللاَيايل، واؽِبالُل َيْسَتِسرُّ آِخَر الشاْهرِ  َلً  وإماا لَي ْ إماا لَي ْ

لَ     َ  َثالثِ     نْيَ، والشا      لَ     َ  ِتْس     ٍع وِعْش     رِْيَن، أو لَي ْ ْمُس َّل َسم     ا َيْسَتِس     رُّ لَي ْ
ََاِلٌ ! َر َذِلَك فَ ُهو  ََي ْ َْ اْسِتْسرَارِِه، فَمْن َ نا   َتْكِسُف إَّلا وَق

َنئِ  ٍذ لَ  ْيَس َمْعرِفَ  ُ  ِحَس  اِب الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوِف بِ  ْدًعا ِم  َن  َفِحي ْ
الِعْل   ِم، ألنا   ُو ِعْل   ٌم ُمَتوقِّ   ٌف عل     اغِبَس   اِب سوَ   ْ ِِه، ِمِْ   ُل الِعْل   ِم بأْوقَ   اِت 

س   أواِل الرابِْي   ِع، والصا   ْيِف، واػبَرِيْ   ِف، والشِّ   َتاِء، وَذلِ   َك ِعْن   َد   :لِ الُفُص   وْ 
َْ يف  :ؿُبَاَذاِة الشاْمِس أواِئَل البُ ُرْوِج، الاَِ يَ ُقْوُلْوَن فيَها إنا الشا ْمَس نَ زَلَ 

 َحاَذْتُو!  :بُ رِْج َسَذا؟ أي
لشا   ْمِس والَقَم   ِر لَيَ   اٍل لِ   َذا فَ َق   ْد َس   اَن ِم   َن الِعْل   ِم الصا   ِحْيِح أنا ل

ََ الُكُس   ْوِف واػُبُس   ْوِف، َسم   ا أنا َم   ْن  ُمْعتَ   اَدًة، َم   ْن َعَرفَ َه   ا َع   َرَف وْق   
لَ ِ  الُفالنِيا ِ  أو  َعِلَم َسْم َمَض  ِم َن الشا ْهِر يَ ْعلَ ُم أنا اؽبِ الَل َيْطلَ ُع يف اللاي ْ

ِِ بَذِلَك  َلَها، ولَْيَس َخبَ ُر اغبَاِس ، وَّل ِم ْن الاَِ قَ ب ْ ِِ ِمْن بِاِب ِعْلِم الَوْي 
قَ    ْوٌل بِ   ال ِعْل   ٍم، وادَِّع   اٌء  :بَ   اِب َم   ا ىُبْ   ِأُ بِ   ِو أْى   ُل الت اْنِم   ْيِم، فَ   إنا َذلِ   كَ 

 .(9 بَاِطلٌ 
* * * 

ُْسِلُمل أنا َما أْخبَ َر ِبِو النِّ ُِّّ 
َّل يُ نَ ايف ُس ْوَن  ملسو هيلع هللا ىلصُُثا اْعَلْم أِخي اؼب
ٌَ ؿَبْ      ُدْوٌد َيُك     ْوُن في     ِو، َحْي     ُ  َّل َيُك     ْوُن ُسُس     ْوُف الُكُس     ْوِف لَ     ُو وْق     

                                                 

 . (496، 4/494َّلبِن تَ ْيِمياَ   « الَفَتاَوى الُكب َْرى»( اْنظُْر : 9 
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َلِ  السارَاِر، وَّل َيُكْوُن ُخُسْوُف الَقَمِر إَّلا  الشاْمِس إَّلا يف آِخِر الشاْهِر لَي ْ
تَ َفقَِّه ِ  أو 

ُ
وْسِ  الشاْهِر ولََيايل اإلْبَداِر، وَمِن اداَع  ِخالَف َذِلَك ِمَن اؼب

ْعرِفَ    ُ  دب    ا َمَض      ِم    َن الَعاما    ِ  فِلَع    َدِم ِعلْ 
َ
ِم    ِو باغِبَس    اِب، وؽبَ    َذا يُبِْك    ُن اؼب

ْعرِفَ  ُ  دب  ا َمَض    ِم  َن األِىلا  ِ  وَم  ا 
َ
الُكُس  ْوِف وَم  ا ُيْس  تَ ْقَبُل، َسم  ا يُبِْك  ُن اؼب

َوَجَع   َل ﴿ :ُيْس   تَ ْقَبُلل إْذ ُس   لُّ َذلِ   َك حِبَس   اٍب َص   ِحْيٍح، َسم   ا قَ   اَل تَ َع   اىل
 :، وقَ اَل تَ َع اىل[96األنع ام:] ﴾ْمَس َواْلَقَم َر ُحْس َبانًااللاْيَل َس َكًنا َوالشا 

ُى  َو الا  ِذي ﴿ :، وقَ  اَل تَ َع  اىل[5ال  رضبن:] ﴾الشا  ْمُس والَقَم  ُر حُبْس  َبان﴿
َرُه َمنَ  ازَِل لِتَ ْعَلُم  وا َع  َدَد السِّ  ِننَي  َجَع  َل الشا  ْمَس ِض  َياًء َواْلَقَم  َر نُ  ورًا َوقَ  دا

 ﴾اللاُو َذِلَك ِإَّلا بِاغبَْقِّ يُ َفصُِّل اْْلَيَاِت لَِق ْوٍم يَ ْعَلُم ونَ َواغبَِْساَب َما َخَلَق 
 .[5يونس:]

* * * 
ُ   َنمَِّم قَ   ْد أَص   اَب يف 

وِم   ْن ُىنَ   ا َص   اَر بَ ْع   ُ  الَعاما   ِ  إَذا رَأى اؼب
ُْس  تَ ْقَبِل َيظُ  نُّ أنا َخبَ   َرُه َع  ِن اغبَ  واِدِث ِم  َن َى  َذا 

َخ  َأِه َع  ِن الُكُس  ْوِف اؼب
 :ْوِعل فإنا َىَذا َجْهٌل، إِذ اػبَبَ ُر األواُل دبَْنزَِلِ  إْخَبارِِه بَأنا اؽِبالَل َيْطلَ عُ الن ا 

، فَ إنا َى َذا أْم ٌر أْج َرى اهلل  لَ َ  إْح َدى وَثالثِ نْيَ لَ َ  الِاالثِ نْيَ، وإما ا لَي ْ إماا لَي ْ
 .ِبِو الَعاَدَة َّل ىُبَْرُم أَبًدا

الشا   ْمَس تَ ْو  ُرُب آِخ  َر الن اَه   اِر، وأْمَِ  اِل َذلِ   َك،  ودبَْنزِلَ  ِ  َخ  َأِِه أنا 
َفَم   ْن َع   َرَف َمْنزِلَ   َ  الشا   ْمِس والَقَم   ِر، وؾَبَارِْيِهم   ا َعلِ   َم َذلِ   َك، وإْن َس   اَن 

َفَع ِ  َن ْ
 .َذِلَك ِعْلًما قَِلْيَل اؼب

، قَِلْي  لُ  ِِ   :الَفائِ  َدةِ  بَ  ْلل ُمْعظَ  ُم التا  ْدِقْيِق والتاوسُّ  ِع في  ِو َسِِي ْ  ُر الت اَع  
َعِ   قَاِئِق والِا   واف والِاوالِ   ِ  يف َحرََس   اِت السا    ب ْ س   الِعْلِم َم   َِاًل دبََق   اِدْيِر ال   دا

َُتَحي ِّ    َرةِ 
-05التك    وير:] ﴾اعبَ    َواِر الُك    ناسِ  *فَ    ال أْقِس    ُم ب    اػبُناِس ﴿ :اؼب

06]. 
* * * 
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اِب الُكُس    ْوِف وأِخي ْ   رًال فَ   إنا َم   ا ذََسْرنَ   اُه ُىنَ   ا ِم   ْن َمْعرِفَ   ِ  ِحَس   
واػُبُس  ْوِف َّل َيْص  ُدُق يف َمْعرِفَ  ِ  ِحَس  اِب اإلْى  الِل عل    وْج  ِو الضا  ْبِ ل 
َُ الُكُسْوِف واػُبُسْوِف،  ألناو َّل ُيْضَبُ  حِبَساٍب يُ ْعَرُف َسما يُ ْعَرُف وْق
َِ ُجعِ       َل ؽبَ       ا إَّلا ِعْن       َد  فَ       إنا الشا       ْمَس َّل ُتْكَس       ُف يف ُس       ناِ  اهلل الا       

ِتْس   رَاِر، وَس   َذِلَك الَقَم   ُر َّل ىُبَْس   ُف إَّلا يف لَيَ   ايل اإلبْ   َداِر، فَمْعرِفَ   ُ  اَّلسْ 
َْن َصحا ِحَس ابُو، ِمِْ ُل َمْعرِفَ ُ  ُس لِّ أَح دٍ 

لَ َ   :الُكُسْوِف واػُبُسْوِف ؼب أنا لَي ْ
ُع الشا كُّ اغبَاِدي والِاالِثنْيَ ِمَن الشاْهِر َّل بُ دا أْن َيْطلُ َع اؽبِ الُل، وإمبا ا يَ َق 

َلَ  الِاالِثنْيَ   .لَي ْ
ََايَ  ُ  َم  ا يُبِْكنُ  ُو إَذا َص  حا ِحَس  ابُو أْن يَ ْع  ِرَف  :فَ نَ ُق  ْولُ   ُِ اغبَاِس  

َُ     ُرْوِب  َم     َِاًل أنا الُقْرَص     نْيِ اْجَتَمَع     ا يف السا     اَعِ  الُفالنِيا     ِ ، وأنا     و ِعْن     َد 
ْش ِر َدَرَج ٍات َم َِاًل، أو أقَ لا أو الشاْمِس َيُكْوُن َقْد فَاَرقَ َها الَقَم ُر، إما ا بعَ 

َرَج ُ   .(3 ِىَي ُجْزٌء ِمْن َثالشْباَئِ  ُجْزٍء ِمَن الَفَلكِ  :أْسَِ َر، والدا
 

 
 
 
 

  

                                                 

 (.95/085  (080، 35/075َّلبِن تَ ْيِمياَ   « ؾَبُْموَع الَفَتاَوى»( اْنظُْر : 3 
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 الَباُب الثَّاني
 

  :َقُ  الُكُسْوِف واػُبُسْوِف.الَفْصُل األوَُّل  َحِقي ْ
  :ِف.اغِبْكَمُ  ِمَن الُكُسْوِف واػُبُسوْ الَفْصُل الثَّاني 
  :أْقَساُم النااِس يف الظاَواِىِر الَفَلِكياِ .الَفْصُل الثَّاِلُث 
  :أثَ ُر اغبَرََساِت الَفَلِكياِ  باغَبَواِدِث األْرِضياِ .الَفْصُل الرَّاِخُع 
 :آثَاُر الشاْمِس والَقَمِر يف اغَبَواِدِث األْرِضياِ . الَفْصُل الَ اِمُل 
  ُِحْكُم ِعْلِم النُُّمْوِم.ُس: الَفْصُل السَّاد 
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 الَفْصُل األوَّلُ 
َقُة الُكُسْوَِّ والُ ُسْوَِّ   َحِقي ْ

َّل َش   كا أنا الُكُس   ْوَف واػُبُس   ْوَف  َاِىَرتَ   اِن فَ َلِكياتَ   اِن رَبْ   ُدثَاِن 
َواقِ    عِ 

َ
ِِ اؼب ًق    ا لُس    َنٍن يُ َق    دِّرَُىا اهلل تَ َع    اىل للَحرََس    اِت الَفَلِكيا    ِ ، وبَس    َب  ُوف ْ

 الشا   ْمِس، واألْرِض، والَقَم   ِر( بُ ْع   ًدا  :النِّْس   ِبياِ  لىْج   رَاِم الرائِْيَس   ِ  الِاالثَ    ِ 
رَافًا، َيُكْوُن الُكُسْوُف واػُبُسْوفُ   .وقُ ْربًا، تَ ْوسُّطًا واكبِْ

ُُثا الُكُس   ْوُف واػُبُس   ْوُف َش   يٌء َواِح   ٌد، وَسالنُب   ا قَ   ْد َوَرَدْت بِ   ِو 
 .ياُ ، وَسَذا َجاَء الُقْرآُن بَلْفِ  اػُبُسْوفِ األْخَباُر الناَبوِ 

إَّلا أنا اَّلْص      ِطالَح اعبَ      ارِي ِعْن      َد أْسَِ      ِر أْى      ِل الِفْق      ِو واللُّوَ      ِ  
، أو  :والَفَلِكي ِّ    نْيَ  أنا الُكُس    ْوَف يُ َق    اُل ِعْن    َد َزَواِل َض    ْوِء الشا    ْمِس ُس    ال 

، أو ُجْزًءاُجْزًءا، واػُبُسْوَف ِعْنَد َذَىاِب َضْوِء القَ   .َمِر َخاصاً ، ُسال 
* * * 

 :فأمَّا ُ ُسْوَُّ الَقَمِر 
ُِ ُسلُّ  ُو أو ُج  ْزٌء ِمْن  ُو بُوقُ   ْوِع ِ   لِّ  ف  الَقَمُر ىَبِْس  ُف ِعْن  َدَما وَبَْتِم  
األْرِض َعَلْي  ِو، وَذلِ  َك ِعْن  َدَما َتُك  ْوُن األْرُض بَ   نْيَ الَقَم  ِر والشا  ْمِس عل    

ُِ األْرُض َض  ْوَء الشا   ْمِس َع   ِن الَقَم   ِر، اْس  ِتَقاَمٍ  َواِح   َدةٍ  ، فِعْنَدئِ   ٍذ رَبِْم   
ُخُس  ْوفًا ُسلِّي   ا، وَذلِ  َك ِعْن  َدَما يَ َق  ُع الَقَم  ُر  :وُيَس  ما  اَّلْحِتَم  اُب الُكلِّ  يُّ 

 .يف َمْنطََقِ  الظِّلِّ التاامِ 
َماَب َيُكْوُن أماا إَذا َوَقَع الَقَمُر يف َمْنطََقِ  ِشْبِو الظِّلِّ فَإنا اَّلْحتِ 

 .ُخُسوفًا ُجْزئِي ا :ُجْزئِي ا، وُيَسما 
* * * 

 :أمَّا ُكُسْوَُّ ال َّْمِل 
فالشا     ْمُس َتْكِس     ُف ِعْن     َدَما يَ َق     ُع ِ      لُّ الَقَم     ِر عل       األْرِض، 
وَذِلَك ِعْنَدَما َيُكْوُن الَقَمُر بَ  نْيَ األْرِض والشا ْمِس، وَتُك ْوُن َمرَاِس ُز َى ِذِه 

 .اِم الِاالثَِ  عل  َخَ  ُمْسَتِقْيمٍ األْجرَ 



17 

 

َنم  ا َتُك  ْوُن  َِ الشا  ْمُس َخْل  َف الَقَم  ِر ُسلِّي   ا ِحي ْ ويُبِْك  ُن أْن رَبَْتِم  
ََس  اَفُ  بَ    نْيَ األْرِض والَقَم   ِر ُمَناِس  َبً  لَك   ي يُ َوطِّ   ي قُ   ْرُص الَقَم   ِر قُ    ْرَص 

اؼب
 .اُسُسوفًا ُسلِّي    :الشاْمِس ُسلِِّو، وُيَسما  َىَذا

َِ ُج    ْزٌء ِم     ْن قُ     ْرِص الشا     ْمِس َخْل    َف الَقَم     ِر،  أما    ا إَذا اْحَتَم     
 .َفِعْنَدِئٍذ َيُكْوُن الُكُسْوُف ُسُسوفًا ُجْزئِي ا
* * * 

وُكُسْوَُّ ال َّْمِل الُجزئِ ي  نَ ْوَع اِن، ال ثَالِ َث لُهم ا: َحْلِق ي ، 
 وُجْزِئي .

  ِالن َّْوُع األوَُّل: الُكُسْوَُّ الَحْلق:  ي 
ُْْزئِ   ِو األْعظَ   ِم َخْل   َف  وُى   َو اْحِتَم   اُب َوَس   ِ  قُ    ْرِص الشا   ْمِس 
قُ   ْرِص الَقَم  ِرل َح  َّتا َّل َيْظَه  ُر ِم  َن الشا  ْمِس إَّلا َحَلَق  ٌ  ُمِض  ْيَئٌ  تَ تَ َوسا  طَُها 

 .بُ ْقَعٌ  َسْوَداءُ 
 :  الن َّْوُع الثَّاني: الُكُسْوَُّ الُجْزِئي 

ْن قُ ْرِص الشاْمِس قَلِ ْياًل أو َسِِي ْ رًا، َخْل َف وُىَو اْحِتَماُب ُجْزٍء مِ 
َساَحِ  اَّلْحِتَمابِ 

َ
 .قُ ْرِص الَقَمِرل ُدْوَن تَ ْقِيْيٍد ؼب

* * * 
 :َِّأسباب الُكُسْوَِّ والُ ُسْو 

إنا َم َداَر الَقَم ِر َح ْوَل  :َفأماا أْسَباُب ُخُس ْوِف الَقَم ِر، فيَ ُقْولُ ْونَ 
ِمْق    َدارَُىا طَبْ    ُس َدَرَج    اٍت تَ ْقرِيْ بً    ا، عل      ُمْس    تَ َوى  األْرِض يَبِْي    ُل بزَاِويَ     ٍ 

ائَِرِة الُكُس    ْوِفياِ   أْي َم    َداِر األْرِض َح    ْوَل الشا    ْمِس(، فبا    ا يَ ْع    ِ  أنا  ال    دا
ائَِرِة الُكُسْوِفياِ  ُسلا َشْهٍر َقَمرَِي َمراتَ نْيِ يف  َمَداَر الَقَمِر يَ ْقَطُع ُمْستَ َوى الدا

ََداِر ُيَسماَيانِ َمْوضِ 
 .الُعْقَدتَانِ  :َعنْيِ ُمتَ َقابَِلنْيِ عل  اؼب

ْوِضُع الاِذي يَ تَ َقاَطُع ِعْنَدُه َمَداُر الَقَمِر وُىَو َص اِعدٌ 
َ
 :وُيَسما  اؼب

ْوِض   ُع الا   ِذي يَ تَ َق   اَطُع ِعْن   َدُه َم   َداُر الَقَم   ِر، وُى   َو 
َ
الُعْق   َدُة الصا   اِعَدُة، واؼب

 .الناازَِل ُ  الُعْقَدةُ  :نَازِلُ 
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* * * 
ائَِرِة الُكُس   ْوِفياِ   ولَ   ْو َس   اَن َم   َداُر الَقَم   ِر َواِقًع   ا ِعْن   َد ُمْس   تَ َوى ال   دا
نَ ْفِس  ِو، غَبَص  َل ُخُس  ْوٌف ُمْنَتَص  َف ُس  لِّ َش  ْهٍر َقَم  رَِي ِح  نْيَ َيُك  ْوُن الَقَم  ُر 

ُرْوَرِة، إَّلا أنا َم َيالَن َبْدرًا، وغَبَصَل ُسُس ْوٌف ِهَايَ َ  ُس لِّ َش ْهٍر َقَم رَِي بالضا 
َمَداِر الَقَمِر خَبْم ِس َدَرَج اٍت هَبَْع ُل ِ لا ُو َّل َيْس ُقُ  عل   َس ْطِح األْرِض 
ُهم ا،  إَّلا ِحنْيَ َيُكْوُن يف الُعْقَدِة الصا اِعَدِة أو الُعْق َدِة الناازِلَ ِ  أو َقرِيْ بً ا ِمن ْ

ال َيْس   ُقُ  عل     الَقَم   ِر إَّلا ِح   نْيَ وَس   َذِلَك الَق   ْوُل بَش   أِن ِ    لِّ األْرِض فَ   
َواِضعِ 

َ
 .َيُكْوُن يف َىِذه اؼب
أنا ِ   لا الَقَم  ِر الَواقِ   ِع عل    األْرِض ُيَش  كُِّل ـَبُْرْوطً   ا  يُ َوضِّ  ُحُو:

َِ  :قَاِعَدتَ   وُ  ِى   َي قُ    ْرُص الَقَم   ِر، ورَأُس   ُو ِعْن   َد َس   ْطِح األْرِض، فَ   إذا َسانَ   
ََس   اَفُ  بَ    نْيَ الَقَم   ِر و 

األْرِض عل     أْص   َورَِىا تَ َق   اَطَع ـَبْ   ُرْوُط الظِّ   لِّ َم   َع اؼب
 ُِ َسْطِح األْرِض الُكَرويِّ ُمَشكِّاًل بُ ْقَعً  ُمْظِلَمً  بَ ْيَضوِياَ  الشاْكِل يَ تَ َناَس 

 .ُقْطرَُىا َعْكِسي ا َمَع بُ ْعِد الَقَمِر َعِن األْرضِ 
َس  اَحِ  ا

َ
لبَ ْيَض وِياِ  يَ   َرى الشا  ْمَس والرااِص ُد الَواقِ  ُف ِض ْمَن َى  ِذِه اؼب

ْظِلَم  ُ  ِم   َن 
ُ
ََس  اَحُ  البَ ْيَض  وِياُ  اؼب

ُمْنَكِس  َفً  ُسُس  وفًا ُسلِّي   ا، وتَ َتَح  راُك َى   ِذِه اؼب
َمَس    اُر الُكُس    ْوِف الُكلِّ     ي،  :الوَ    ْرِب إىل الشا    ْرِق عل      َمَس    اٍر ُيَس    ما 
ُِ َم     َع ؿُبَصا     َلِ  ُس     ْرَعِ  َدوَ  رَاِن األْرِض َح     ْوَل نَ ْفِس     َها، وبُس     ْرَعٍ  تَ تَ َناَس     

َُحصا َلُ  ِى َي حبُ ُدْوِد  أْلَف نْيِ  
وُسْرَعِ  َدَورَاِن الَقَمِر َح ْوَل األْرِض، وَى ِذِه اؼب

ُلو يف السااَعِ ( تَ ْقرِيْ ًبا  .ِسي ْ
ِِ أْوقَ  اِت الُكُس  ْوِف، َفِه  َي  لِ  َذِلَك تَ تَ َوي ا  ُر َمَس  اَحُ  الظِّ  لِّ حَبَس  

ا أْعظَ    َم تَ     تَ َقلاُ  بَ ْع    َدُه َع    اَدًة تَ ْب    َدأُ َص     ِو ًَة ُُثا َتْكبُ     ُر َح    َّتا َتِص    َل َح    د 
الُكُس    ْوِف "بالتا    َدرُِّج َح    َّتا تَ َتالَش     ، إنا َى    َذا الَوْص    َف يَ ْنطَبِ    ُق عل      

 ."الُكلِّي
* * * 
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  :فإناو وَبُْص ُل ِعْن َدَما َتُك ْوُن أمَّا خالنِّْسَبِة للُكُسْوَِّ الَحْلِقي
األْج  رَاِم الِاالثَ  ِ   الشا  ْمِس، واألْرِض، والَقَم  ِر( َواِقَع  ً  ِعْن  َد َخ  َ   َمرَاِس  زُ 

ََس    اَفَ  بَ     نْيَ األْرِض والَقَم    ِر ِى    َي دِبْق    َداٍر هَبَْع    ُل رَأَس 
ُمْس    َتِقْيٍم لِك    نا اؼب

ـَبْ   ُرْوِط ِ    لِّ الَقَم   ِر َّل َيِص   ُل َس   ْطَح األْرِض، لِ   َذِلَك َيْظَه   ُر اْحِتَم   اُب 
 ."ُسُسْوفًا َحْلِقي ا" :ِس َحْلِقي ا، وُيَسما  َذِلكَ الشامْ 

َه  ا  َِ تَ َق  ُع يف ِش ْبِو الظِّ  لِّ، فإها ا تُ   َرى الشا ْمُس ِفي ْ َنَ  اِطُق الا 
أما ا اؼب

َس     افَاٍت َسبِ     ْ ٍة 
َ
ُمْنَكِس    َفً  ُسُس     ْوفًا ُجْزئِي      ا، وسَبْتَ     دُّ َمْنطََق     ُ  ِش     ْبِو الظِّ     لِّ ؼب

 .ا ِنْسَبُ  الُكُسْوفِ تَ تَ َقلاُ  َمَعهَ 
، بَ    ْل ِى    َي  ِِ َْ َرصْبً    ا بالَوْي     َق    اُت الِعْلِميا    ُ  لَْيَس     وَى    ِذِه التاْحِقي ْ
َه  ا التاْمرُبَ  ُ ، واغِبَس  ابَاُت الرِّيَاِض  ياُ   َِ أثْ َبَتت ْ رَاَس  اِت الَفَلِكيا  ِ  الا   ُروَْس  ٌ  للدِّ َمت ْ

 .ِعْنَد أْىِل الَفَلِك واؽبَْيَئِ ، واهلل أْعَلمُ 
 واغَبْمُد هلل َربِّ الَعاؼبنيَ 
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 الَفْصُل الثَّاني
 الِحْكَمُة ِمَن الُكُسْوَِّ والُ ُسْوَِّ 

َوافِ       ِق 
ُ
َّل َش       كا أنا َقِض       ياَ  ُسُس       ْوِف  ُْه       ِر يَ        ْوِم األْرِبَع       اِء، اؼب

َها ِم ْن أْض رَاٍر َخِط  ٍة قَ ْد أَخ َذْت 99/4/0491  ُِ َعَلي ْ (، وَما َسَيتَ َرتا
النا   اِس ؾَب   اًَّل َواِس   ًعا، َحْي   ُ  أَخ   َذ اإلْع   الُم الوَ   ْرِبُّ والشا   رقيُّ عل      ِعْن   دَ 

 .َعاتِِقِو الن اْفَخ يف َىِذِه الَقَضايَا والت اْهوِْيَل ِمْن َشأِها
َق   الُكُس ْوِف الشا رِعيِّ  َْ َى ِذِه اإلْرَجافَ اُت عل   َحِقي ْ َح َّتا طَوَ 

َِ ىُبَ  وُِّف اهلل ِِبَ  ا ِعبَ  ادَ  ُْس  ِلِمنْيَ الا  
ُهل وِمْن  ُو تَ َناَس    أو ذَبَاَى  َل َسِِي ْ  ٌر ِم  َن اؼب

َِ أْحِس بُ َها واهللُ  َقَ  الشاْرِعياَ  عل  ِحَساِب َى ِذِه الزاْوبَ َع ِ  اعَبْوفَ اِء الا  اغَبِقي ْ
َْ َقْطِعيا   اٍت ِم   َن  أْعلَ   ُم ـُبْتَ َلَق   ً ، أو يف أْق   لِّ أْحَواؽِب   ا  َن ِّيا   اٍت قَ   ْد َعاَرَض   

نُُّص  ْوِص الشا  ْرِعياِ ل لِ  َذا أَرْدُت أْن أقِ  َف َم  َع َى  ِذِه الَقَض  ايَا ِبَش  يٍء ِم  َن ال
 .اإلهْبَازِ 

* * * 
وقَ ْب  َل الشُّ  ُرْوِع يف تَ ْفِنْي  ِد َى  ِذِه اَّلداَع  اَءاِت والَق  اَّلِت َس  اَن ِم  َن 

َق ِ  اغِبْكَم ِ  ِم نَ  ِِ أْن نَِقَف بالَقارِئ الَكرِ ِْ عل   َحِقي ْ َناِس
ُ
الُكُس ْوِف  اؼب

 :واػُبُسْوِف باْخِتَصارٍ 
 :َِّالِحْكَمُة ِمَن الُكُسْوَِّ والُ ُسْو 

َّل َش    كا أنا اػُبُس    ْوَف والُكُس    ْوَف ِم    َن الظا    َواِىِر الَفَلِكيا     ِ  يف 
ُرنُبا اهلل تَ َع   اىل غِبْكَم   ٍ  بَالِوَ   ٍ  وِعلا   ٍ  بَ   اِىَرٍة،  الَع   امِل الُعْل   ِويِّ، َحْي   ُ  يُ َق   دِّ

َها مَ  َها َما ُىَو ؾَبُْهْوٌل َعنااِمن ْ  :ا ُىَو َمْعُلْوٌم لََنا، وِمن ْ
  :ُهم     ا َْ َعَلْي     ِو النُُّص     ْوُص فالَّ     ِ ع نَ ْعَلُم     ُو ِمن ْ ُى     َو َم     ا َدلا     
وى و زَبْوِيْ ُف اهلل لِعبَ اِدِه، وَى َذا اػبَ ْوُف لَ ْيَس َمْقُص وًدا لَذاتِ ِو،  :الشاْرِعيا ُ 

ْوًدا لَذاتِ   ِو بَ   ْل لِوَ   ْ ِِه، ِخالفً   ا للَمَحبا   ِ  َفِه   َي بَ   ْل ُس   لُّ َخ   ْوٍف لَ   ْيَس َمْقُص   
َمْقُص  ْوَدٌة ل  َذاِِتا، ألنا اػبَ  ْوَف يَ ْنَتِه  ي ب  ُدُخْوِل أْى  ِل اعبَنا  ِ  اعبَنا  َ ، ِخالفً  ا 

َؤِمِننْيَ يف اعبَناِ ، َبْل ِىَي يف اْزِديَادٍ 
 .للَمَحباِ  َفِهَي بَاِقَيٌ  َمَع اؼب
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ُف ِعْن  َد الِعبَ  اِد ِم  َن اهلل تَ َع  اىل قَائِ  ًدا وَس  ائًِقا ؽبُ  م لَ  َذا َس  اَن اػبَ  وْ 
ََايَ  اٍت َش  َرَعَها اهلل تَ َع  اىل ِم  َن الت اْوبَ  ِ ، واإلنَابَ  ِ ، والطااَع  ِ ،  :إىل ِحَك  ٍم و

ََْ ِ َذِلكَ   .و
َْ َعَلْي   ِو األِدلا   ُ  الشا   ْرِعياُ  ِعْن   َد ُرؤيَ   ِ   وَى   َذا الشا   يُء الا   ِذي َنصا   

أْن  :ِر الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوِف، َحْي  ُ  أَمَرنَ  ا اهلل تَ َع  اىل إَذا رَأيْ َنانُب  او ُُه  وْ 
ََْ َِى    ا ِم    َن  نَ ْف    زََع إىل الصا    الِة والصا    َدَقِ  والِعْت    ِق واَّلْس    ِتْوَفاِر والت اْوبَ    ِ  و

ْشُرْوَع ِ 
َ
 .الِعَباَداِت اؼب

اِت اهلل َّل إنا الشا  ْمَس والَقَم  َر آيَ تَ  اِن ِم  ْن آيَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَسم  ا قَ  اَل 
ْوِت أَحٍد وَّل غبََياتِ ِو، ولِكن اُهم ا آيَ تَ اِن ِم ْن آيَ اِت اهلل، فَ إذا 

َ
يَ ْنَكِسَفاِن ؼب

فَ إذا رَأيْ ُتُمْونُب ال فَ اْدُعوا » :، ويف رَِوايَ  ٍ «رَأيْ ُتْم َذلِ َك فَ اف َْزُعوا إىل الصا الةِ 
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « اهلل وَصلُّوال َحَّتا تَ ْنَكِشفَ 

إنا اهلل » :، ويف رَِوايٍَ  ؽبُما«َحَّتا تَ ْنَملي» :َوايٍَ  للُبَخارِيِ ويف رِ 
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « ىُبَوُِّف ِِبِما ِعَباَدهُ 

* * * 
  :ِم  َن اغِبَك  ِم والِعلَ  ِل يف ُح  ُدْوِث الُكُس  ْوِف أمَّ  ا َم  ا َنْجَهلُ  ُو

اَك أُم  ْوٌر وِحَك  ٌم واػُبُس  ْوِف َفَش  يٌء أْض  َعاَف أْض  َعاَف َم  ا نَ ْعَلُم  ُو، فُ َهنَ  
 .وِعَلٌل َّل يَ ْعَلُمَها إَّلا اهلل تَ َعاىل
 ﴾وَم       ا أْوتِْي       ُتم ِم       َن الِعْل       ِم إَّلا قَلِ       ْياًل ﴿ :َسم       ا قَ       اَل تَ َع       اىل

وَّل وبُِْيطُ  ْوِن بَش  يٍء ِم  ْن ِعْلِم  ِو إَّلا دبَ  ا ﴿ :، وقَ ْولُ  ُو تَ َع  اىل[85اإلس  راء:]
 ﴾وفَ   ْوَق ُس  لِّ ِذي ِعْل  ٍم َعلِ  ْيمٌ ﴿ :، وقَ ْولُ  ُو تَ َع  اىل[955البق  رة:] ﴾َش  اءَ 
ََي ْرَُىا ِمَن األِدلاِ  الشاْرِعياِ  الَكِِ َةِ [76يوسف:]  .، و

* * * 
ُنَ     اِويُّ  

وللُكُس     ْوِف " :( َع     ِن الطا     ِأيِّ قَ ْولَ     وُ 9/699ونَ َق     ل اؼب
 :فَ َواِئدُ 
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َه  ا:  ، وإْزَع  اُج  ُُه  ْوُر التاَص  رُِّف يف َى  َذْيِن اػبَْلَق  نْيِ الَعِظْيَم  نْيِ ِمن ْ
الُقُلْوِب الَواِفَلِ ، وإيْ َقا ُها، وليَ َر النااُس أمْبُْوذََج الِقَياَمِ ، وَسْونُ ُهما يَ ْفَع ُل 
ْكِر، وَرَجاِء الَعْفِو، 

َ
ًها عل  َخْوِف اؼب ِِبِما َذِلَك، ُُثا يُ َعاَداِن فَ َيُكْوُن تَ ْنِبي ْ

َِ لَ  ؟واإلْعالِم بَأناو َقْد يُ ْؤَخُذ َمْن َّل َذْن ٌِ  ُول َفَكْيَف دبَْن َلُو َذْن
ِحْكَم  ُ  الُكُس  ْوِف أنا  و تَ َع  اىل َم  ا َخلَ  َق  :وقَ  اَل الزاـبَش  ريُّ فَ َق  اُلوا

َخْلًق    ا إَّلا قَ     ياَ  لَ    ُو تَ ْوِيي ْ    َرُه، أو تْ ْبِديْ لَ    ُو لَيْس    َتِدلا بِ    َذِلَك عل      أنا لَ    ُو 
َداِن ِم     ْن ُدْوِن اهلل تَ َع     اىل فَ َقَض       ُمَس     ي ِّرًا، وُمبَ     دًَِّّلل وألنا الن اي ِّ     َرْيِن يُ ْعبَ     

م    ا لَ    ْو َسانَ    ا َمْعبُ     ْوَدْيِن ل    َدفَ َعا َع    ْن  ُهم    ا ألها ِِ الن ا    ْوِر َعن ْ َعَلْيِهم    ا بَس    ْل
 .انْ تَ َه  .نَ ْفَسْيِهما َما يُ َوي ُِّرنُبا وَيْدُخُل َعَلْيِهما

* * * 
ُت اَف  ِق َعَلْي  وِ  ملسو هيلع هللا ىلصوَس  َذا لَ  ْيَس يف َح  ِدْيِ  النا  ِِّّ 

إنا الشا  ْمَس » :اؼب
    ْوِت أَح    ٍد وَّل غبََياتِ    ِو، 

َ
والَقَم    َر آيَ تَ    اِن ِم    ْن آيَ    اِت اهلل َّل يَ ْنَكِس    َفاِن ؼب

، «ولِكن اُهما آيَ َتاِن ِمْن آيَاِت اهلل، فَإذا رَأيْ  ُتْم َذلِ َك فَ اف َْزُعوا إىل الصا الةِ 
ُهم   ا بالُكلِّيا   ِ ، أو أن اُهم    ا لَ   ْيَس ؽبُم   ا َم   ا يَ   ُدلُّ عل     نَ ْف   ي األْس   َباِب َعن ْ

 .ِحَكٌم وِعَلُل وفَ َواِئُد أْخَرى
َ أن اُهم    ا آيَ تَ    اِن َّل  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َوايَ    ُ  اغبَ    ِدْيِ  أنا النا    ِّا  أرَاَد أْن يُ بَ     نيِّ

ُم   ؤث ِّرَاِن َخْلًق   ا وَّل َس   َبًبا ِعْن   َد َم   ْوِت أو َحيَ   اِة َعِظ   ْيٍم، َسم   ا َس   اَن يَ ُقْولُ   ُو  
ٌر ِمْن ُجهااِل الَعَرِب ِعْندَ   اَّلْنِكَساِف! َسِِي ْ

م  ا لَ  ْيَس  ِِ وَى ِذِه الِعلا  ِ  واغِبْكَم  ِ ، َّل يَ ْع ِ  أها فَ نَ ْف ُي َى  َذا السا  َب
ٌِ أو ِحْكَم  ٌ  أو ِعلا  ٌ  ُمْطَلًق  ا، فنَ َف  ُي بَ ْع  ِ  األْس  َباِب واغِبَك  ِم  ؽبُم ا َس  َب

 .إْن َشاَء اهللوالِعَلِل لَْيَس نَ ْفًيا عَبِمْيِعها، وَسَيأيت ؽبََذا بَ ْعُ  الت اْفِصْيِل 
* * * 

وقَ   ْد تَ َق   راَر أنا اهلل تَ َع   اىل قَ   ْد َجَع   َل يف الشا   ْمِس والَقَم   ِر َمنَ   اِفَع 
َوَسخاَر َلُكُم الشاْمَس َواْلَقَم َر ﴿ :لِعَباِدِه، وَسخاَرَىا ؽبُم، َسما قَاَل تَ َعاىل
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 :، وقَ    اَل تَ َع    اىل[33إب    راىيم:] ﴾َدائِبَ     نْيِ َوَس    خاَر َلُك    ُم اللاْي    َل َوالن اَه    ارَ 
، وِم ْن [54األع راف:] ﴾َوالشاْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّموَم ُمَس خارَاٍت بِ َأْمرِه﴿

َمَناِفِعَه  ا الظا  اِىَرِة َم  ا هَبَْعلُ  ُو ُس  ْبَحانَُو بالشا  ْمِس ِم  َن اغبَ  رِّ والبَ   ْرِد، واللاْي  ِل 
َع اِدِنل وَس َذِلَك َم ا والن اَهاِر، وَنَضاِج الِّم اِر، وَخْل ِق اغبَْي واِن والنا 

َ
بَ اِت واؼب

ََ     ْ ِ َذلِ     َك ِم     َن األُم     ْوِر  ِِ والت اْيبِ     ْيِسل و هَبَْعلُ     ُو ِِب     ا ؽبُ     م ِم     َن الت اْرِطْي     
ْشُهْوَدةِ 

َ
 .اؼب

َ    اِء التاْطِهي ْ    َر 
َسَم    ا َجَع    َل يف النا    اِر اإلْش    رَاَق واإلْح    رَاَق، ويف اؼب

َِ يَ    ْذُسرَُىا يف ِسَتابِ   ِو، َسم    ا قَ    اَل والسا   ْقَي، وأْمَِ    اَل َذلِ   َك ِم    ْن نَِعِم    ِو ا لا   
َوُى  َو الا  ِذي أَْرَس  َل الرِّيَ  اَح ُبْش   رًا بَ   نْيَ يَ  َدْي َرضْبَتِ  ِو َوأَنْ زَْلنَ  ا ِم   َن ﴿ :تَ َع  اىل

لُِنْحيِ  َي بِ  ِو بَ ْل  َدًة َمْيتً  ا َوُنْس  ِقَيُو فبا  ا َخَلْقنَ  ا أَنْ َعاًم  ا  *السا  َماِء َم  اًء َطُه  ورًا 
ََْ ِ َمْوِضٍع أنا و [49-48الفرقان: ]﴾َسِِ ًاَوأَنَاِسيا   ، وَقْد أْخبَ َر اهلل يف 

َوُى   َو الا   ِذي ﴿ :هَبَْع   ُل َحيَ   اَة بَ ْع   ِ  ـَبُْلْوقَاتِ   ِو ب   بَ ْعٍ ، َسم   ا قَ   اَل تَ َع   اىل
َْ َس َحابًا ثَِق اًَّل ُس ْقنَ  اُه يُ ْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ َيَدْي َرضْبَِتِو َحَّتا ِإَذا أَقَ لا
ٍَ َفأَنْ زَْلنَ      ا بِ      ِو اْلَم      اَء َفَأْخَرْجنَ      ا بِ      ِو ِم      ْن ُس      لِّ الِاَم      رَاتِ   ﴾لِبَ لَ      ٍد َميِّ      

َوَم  ا أَنْ   َزَل اللا  ُو ِم  َن السا  َماِء ِم  ْن َم  اٍء ﴿ :، وقَ  اَل تَ َع  اىل[57األع  راف:]
رِيِف الرِّيَ  اِح َفَأْحيَ  ا بِ  ِو اأْلَْرَض بَ ْع  َد َمْوِِتَ  ا َوبَ   ا ِفيَه  ا ِم  ْن ُس  لِّ َدابا  ٍ  َوَتْص  

 ﴾َوالسا    َحاِب اْلُمَس    خاِر بَ     نْيَ السا    َماِء َواأْلَْرِض َْلَيَ    اٍت لَِق    ْوٍم يَ ْعِقلُ    ونَ 
 .، واهلل أْعَلمُ [064البقرة:]

* * * 
َق  ِ  اغِبْكَم  ِ  الشا  ْرِعياِ  ِم  َن الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوِف  َْي  ِل حَبِقي ْ

وِم  َن اؼب
ْس   ِلِمنْيَ 

ُ
ُهم  لىَس   ِف( ِعْن   َد بَ ْع   ِ  أبْ نَ   اِء اؼب  َى   ِذِه األيا   اِمل أنا طَائَِف   ً  ِم   ن ْ

رَاقَ بَ ِ  َع ْن طَرِيْ ِق أْجِه َزِة 
ُ
َْ ِمْن َىِذِه الظااِىَرِة اإلؽبِياِ  َمَنازَِه للناظَِر واؼب َجَعَل

  ُدِن َس  ي يُ تَ  اِبُعوا َى  ِذِه الظا  اِىرَ 
ُ
َنَ  اِ ْ ِ اْللِيا  ِ ، حَبْي  ُ  ىَبُْرُج  ْوَن َخ  ارَِج اؼب

ِة اؼب
اِس   َخاِت أْى   ِل الوَ   ْرِب 

َ
ُهم ؼب بَش   يٍء ِم   َن التاْس   ِلَيِ  والُس   ُرْوِرل ُمَس   اَرَقً  ِم   ن ْ
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َِ يُ َق  دِّرَُىا اهلل تَ َع  اىل  الَك  اِفِر يف تَ َع  اُمِلِهم َم  َع َى  ِذِه الظا  اِىَرِة الَكْونِيا  ِ  الا  
 َسَبًبا يف اْسِتْمالِب َخْوِف ِعَباِدِه، فَ َيا أَسِفي! 
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 الَفْصُل الثَّاِلثُ 
 أْقَساُم النَّاِس في الظََّواِىِر الَفَلِكيَّةِ 

ََس  اِئِل الَفَلِكيا  ِ  
ََْ َِى  ا ِم  َن اؼب أما  ا  َ  اِىَرُة الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوف و

والطاِبْيِعيا   ِ  فَ َق   ِد انْ َقَس   َم النا   اُس ِعْن   َدَىا واْختَ َلُف   وا اْخِتالفً   ا َسبِ    ًا، وِعْن   َد 
ظَ ِر والتا ْدِقْيِق قبَِ ُد النا اَس َّل ىَبُْرُج  ْوَن يف صُبْلَ ِتِهم َع ْن طَبْ ِس َطَوائِ  َف، النا 

 :وكَبُْن َنْذُسرَُىا باْخِتَصارٍ 
  :أْى  ُل الَفلَ  ِك واؽبَْيئَ  ِ ، فبا  ْن اْش  تَ َوُلوا واْعتَ نُ  وا الطَّائَِف  ُة األْول  ى

َم     ا َش     اَىُدْوُه ِم     َن اغِبَس     ابَاِت ب     الظاَواِىِر الَفَلِكيا     ِ ل َحْي     ُ  َوقَ ُف     وا َم     َع 
َتَص     ُروا عل       َم     ا َعِلُم     ْوُه ِم     ْن أُُم     ْوِر َى     ِذِه األْس     َباِب  والتاَم     اُرِب، واق ْ

َها َُسبَِّباِت، وإَحاَلِ  األُمْوِر َعَلي ْ
 .واؼب

ََْ َِى       ا، قَ       اِدَرٌة يف  :دبَْع       َ   أها       ا فَاِعلَ       ٌ  بنَ ْفِس       َها، ُم       ؤث َِّرٌة يف 
لَ   ْيَس للَخ   اِلِق ُس   ْبَحانَُو وتَ َع   اىل َمَعَه   ا تَ   أثِي ٌْر يف اػبَْل   ِق أو .. و .تَ ْوِيْ َِى   ا
 الُقْدَرِة!

َه  ا، وَعوالُ  وا َعَلْيه  ا، َح  َّتا َسَف  ُروا دب  ا َج  اَءْت بِ  ِو  وِمْن  ُو اْعتَ َق  ُدوا ِفي ْ
َرَى ا فبا ا ََي ْ ََعاَد، والت اْوِحْيَد والنُّبُ وااِت و

ْبَدأ واؼب
َ
ُهم  الرُُّسُل، وَجَحُدوا اؼب َدفَ َع ت ْ

ْخُلْوقَاِت وأْحَواؽِبا
َ
 .إلَْيِو ُعُلْوُمُهم بظَاِىٍر ِمَن اؼب

نْ َيا ﴿ :َسم ا قَ اَل اهلل تَ َع اىل فِ ْيِهم يَ ْعَلُم وَن  َ اِىرًا ِم َن اغْبَيَ اِة ال دُّ
ََاِفُلونَ   .[7الروم:] ﴾َوُىْم َعِن اْْلَِخَرِة ُىْم 

َلُوُهْم ِمَن اْلعِ ﴿ :وقَاَل تَ َعاىل ْلِم ِإنا َربا َك ُى َو أَْعلَ ُم دبَ ْن َذِلَك َمب ْ
، وَى ِذِه الطاائَِف ُ  [31النمم:] ﴾َضلا َعْن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَلُم دبَِن اْىَتَدى

ُْعَتنِ نْيَ بِعْل ِم 
َّلشاكا أنا ؽبا ُوُجْوًدا َسِبي ْرًا يف أْسَِِر ِبالِد الَوْرِب، َّلِسياما اؼب

 . َاِىٌر يف ِسَتابَاِِتِم وأحْباَِثِهم، وذَباُرِِبِمالَفَلِك والنُّْمِوم، وَىَذا 
وَى  ذِه ثَانِيَ  ً ل أنا أْسَِ   َر ُعلُ  ْوِم  الَفلَ  ِك( اليَ   ْوَم َداِعيَ  ٌ  يف َمطَالِِبَه  ا 
إىل إْنَكاِر ُوُجْوِد اػبَاِلِق ُسْبَحانَُو وتَ َعاىل، والُكْفِر دبا َجاَءْت ِبِو الرُُّسُل، 

َعادِ 
َ
ِِ باؼب  والنُّبُ وااِت! والتاْكِذْي
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ََ َى  َذال فَ  أْنظُْرُىم ِفْيم  ا يَ ُقْولُ  ْوَن وَيْكتُبُ   ْوَن، َس  ي تَ   َرى  ف  إْن أبَ ْي  
َق   َ  َم    ا ِعْن    َدُىم ِم    ْن إف ْ   رَازَاٍت ُسْفرِيا    ٍ ، وِم    ْن َع    رِْيِ  َنظَرِيا    اِِتِم أنا  :َحِقي ْ

َْمُمْوَعِ  الشاْمِسياِ ، أْي أنا األرْ 
َض وَما ِسَواَىا ِم َن الشاْمَس ِىَي َمرَْسُز اؼب

َِ َخلَ    َق اهلل  ِِ تَ    اِبٌع ؽبَ    ا، وَس    ائٌِر َخْلَفَه    ا، وأْنَك    ُروا األْرَض الا     الَكَواِس    
َه   ا  َه  ا َخي ْ   َر ُرُس   ِلِو، وأْج   َرى ِفي ْ الِعبَ  اَد عل     َ ْهرَِى   ا ليَ ْعبُ   ُدْوُه، وأْرَس   َل ِفي ْ

َه ا ِم ْن ُس  لِّ داب ٍ ، وأن ْ  َه  ا ِم ْن ُس  لِّ َزْوٍج الِبَح اَر واألنْ َه اَر، وبَ   ا ِفي ْ ََ ِفي ْ بَ 
َِ أْش   َرقَ َها بَض   ْوِء .َِبِ   ْي ٍ  َِ اْرَتَض   اَىا َس   َكًنا ْلَدَم بَ ْع   َد اعبانا   ِ ، والا    .. والا   

َعاُد!
َ
َها اؼب َْبَدأ وإلَي ْ

َها اؼب  الشاْمِس، وأنَاَرَىا بَضْوِء الَقَمِر، وِمن ْ
َْمُمْوَعَ  الشامْ  :ُث َعاُدوا فَ َقاُلوا

َُكوانَ  َ إنا اؼب
ِم َن ُعطَ ارَِد،  :ِس ياَ  اؼب

ْشَفِي، وُزَحَل، و أْورَانُ ْوْس(، و نِْبتُ ْوْن(، 
ُ
والزُّْىَرِة، واألْرِض، واؼبِرِّْيِخ، واؼب

ََم راُة ِعْن َدُىم ِم َن 
و بُ ُلْوُتو(، ِىَي يف ؾَبُْمْوِعه ا ِعبَ اَرٌة َع ْن ؾَبَ راٍة، وَى ِذِه اؼب

ََم     رااِت الصا     ِو َِة ِج     
ََم     راُة أْيًض     ا ِعبَ     اَرٌة َع     ْن ؾَبُْمْوَع     اٍت ِم     َن اؼب

د ا، واؼب
َىا  ِِ والنُُّمْوِم الَعِظْيَمِ  الَكِِْ ِة فباا يَ ْعَمُز ُعَلم اُء الَفلَ ِك ِم ْن َع دِّ الَكَواِس

 .أو َضْبِطَها
ََم    راُة أْيًض    ا َتْس    َبُح يف َم    َداٍر ؽبَ    ا َداِخ    َل َم    ا ُيَس    ما  

وَى    ِذِه واؼب
ََمرااِت الَعِظْيَمِ  بالتاباانَ 

ِ ، والتاباانَُ  ِعَباَرٌة َعْن ؾَبُْمْوَعاٍت َىائَِلٍ  َسِبْ ٍة ِمَن اؼب
يف َع   َدِدَىا وَحْمِمَه   ا، فبا   ا وَبَ   اُر ِعْن   َدَىا ُعَلم   اُء اؽبَْيئَ   ِ  والَفلَ   ِكل ألها   ا 

ََمرااتِ 
الِينْيِ ِمَن اؼب

َ
ُر ِعْنَدُىم دبالِينْيَ اؼب  .تُ َقدا

ِه التاباانَ  ُ  أْيًض  ا ِى  َي وؾَبُْمْوَع  اٌت أْخ  َرى َسِِي ْ  َرٌة َعِظْيَم  ٌ  ِم  َن وَى  ذِ 
اليِ    نْيِ فبا    ا َّل ِهَايَ    َ  ؽبَ    ا

َ
اليِ    نْيِ اؼب

َ
.. وُسلَُّه    ا .التاباانَ    اِت تُ َق    داُر دباليِ    نْيَ اؼب

ْن   َد أْسَِ   ِر ِعْن   َدُىم َتْس   َبُح يف الَفَض   اِء اػبَ   ارِِجيِّ الا   ِذي لَ   ْيَس لَ   ُو ِهَايَ   ٌ  عِ 
 ُعَلماِء الَفَلِك اليَ ْوَم؟!

وَى  ْل َى  َذا إَّلا إْنَك  اٌر لُوُج  ْوِد السا  َمَواِت الُعلَ   ؟ وإْنَك  اٌر لُوُج  ْوِد 
َخ   الٍق فَ    ْوَق السا   ماِء؟ وَىَك   َذا يف َض   الَّلٍت ُسْفرِيا   ٍ  لَ   ْيَس َى   َذا َمْوِض   ُع 

ٌر فباا يَ ت َ .ذِْسَرَىا  َفواُه ِبِو َىؤَّلِء الَفَلِكي ُّْوِن!.. وَما َىذا إَّلا نَ ْزٌر َيِسي ْ
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* * * 
  :َُقلِّ  َدُة ِم  ْن ُجها  اُل النا  اِس فبا  ِن انْ بَ َه  ُروا دب  ا الطَّائَِف  ُة الثَّانِيَ  ُة

اؼب
 .رَأْوُه ِعْنَد أْىِل الطاائَِفِ  األْوىل ِمْن إَصابٍَ  يف بَ ْعِ  َما قَاُلْوُه، أو أْسَِرِهِ 

الَ   ُو َى   ؤَّلِء ُى   َو َص   َواٌب ؼب   ا َ َه   َر ؽبُ   م ِم   ْن َفظَنُّ   وا أنا ُس   لا َم   ا قَ 
َصَواِِبِم يف بَ ْعِ  اغِبَسابَاِت، والرِّيَاِضيااِت، والطاِبْيِعيااِتل فِعْنَدَىا َوثُِقوا 
بُعُق   ْوؽِبم، وَفرُِح   وا دب   ا ِعْن   َدُىم ِم   َن الِعْل   ِم، و َنُّ   وا أنا َس   ائَِر َم   ا يَ ُقْوُلْونَ   ُو 

.. فَ َقاُس  ْوُه  ِعيَ  اًذا .ًض  ا يف الِعْل  ِم بِ  اهلل، وأظْبائِ  ِو وِص  َفاتِوِ هَبْ  رِي َص  َوابُُو أيْ 
باهلل( دبا َش ِهَد بِ ِو اغبِ سُّ ِم َن الطاِبْيِعيا اِت، والرِّيَاِض يااِتل َفِعْن َدَىا تَ َف اَقَم 

ِصْيَبُ ، وُسِفَر بِاهلل وبُرُسِلِو!
ُ
َِ اؼب ، وَعظَُم  الشارُّ

* * * 
الطاائَِف  ِ  تُ َفكِّ  ُر بُعُق  ْوِل أْى  ِل الطاائَِف  ِ  األْوىل، وَص  اَر أْى  ُل َى  ِذِه 

ُْظِلَمِ ، َحْيُ  قَ لا ُدْوُىم يف أْفَك ارِِىمل َح َّتا أْص َبُحوا 
وَتِسي ُْر يف طُرُِقِهم اؼب

ََاِسِلِو يُ َقلُِّبُو َسي َْفما َشاءَ  َِ بَ نْيَ َيَدْي  َيِّ
 .بَ نْيَ أْيِدْيِهم ساؼب

َخطَ  َر بَبالِ  ِو إْش  َكاٌل ِفْيم  ا يَ ُقْولُ  ُو َى  ؤَّلِء، أو بَ  ْل إنا أَح  َدُىم إَذا 
لَ   َ  لَ   ُو يف َدْفعِ   ِو ِم   ْن تَ َناُقِض   ِهم، وَفَس   اِد أُص   ْوؽِبم ذبَِ   ُدُه  :َدنَبَ   و َم   ا َّل ِحي ْ

َّل َش    كا أنا َى    ؤَّلِء ُعَلم    اُء فَ لَ    ِك، وُروااُد  :وُبسِّ    ُن الظا    نا ِِب    م، ويَ ُق    ْولُ 
رَاِت والتاَم   اُرِب والِعْل   ِم َم   ا يَ ْعُس   ُر عل     ِمِْل   ي .. وؽبُ   م ِم   َن اػبِب ْ   .َفَض   اءٍ 

َََرًض ا ُدْونَ ُه م، حَبْي ُ  َّل يَ ْقبَ ُل  إْدرَاُسُو، وَىَكَذا َحَّتا ُيْصِبَح بُ ْوقًا ؽبُم، و
ِفْيِهم نَ ْقًدا وَّل تَ ْبِدْياًل، ولو َساَن النااِقُد ؽبُم َبِصي ْرًا، َبْل تَ رَاُه َيْطَعُن ِبُكلِّ 

َََباٍء يف ُسلِّ َمْن ُتَس وُِّل لَ ُو نَ ْفُس ُو يف نَ ْق ِدِىم  َن  ا ِمْن ُو أها م َما أْويَت  ِمْن 
َعبَ    اِقَرُة الَعْص    ِر ونَ     َواِدُر الَبَش    ِر فبا    ْن مل يَ ْلَحْقُه    م يف َعْلِمِه    م أَح    ٌد ِم    َن 

 األواِلنْيَ واْلِخرِْيَن!
ُن َش   ْيطَاٍن، وَم   ا َعلِ   َم َى   ؤَّلِء أن اُه   م َجَعاِس   ْيُس إْبلِ   ْيَس وأْش   طَا

ُْبِطلِ  نْيَ، وأن اُه  م ُعَلم  اٌء وُى  م ِم   َن 
ُ  وا فِ  ْيِهم اغبَ  قا وُى  ْم ِم   َن اؼب َحْي  ُ  تَ َونبا
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َِ ِم  ْن َض  الِل َى  ؤَّلِء، وَجْه  ِل أتْ بَ  اِعِهم َم  ا اْش  َتداْت بِ  ِو  اعبَ  اِىِلنْيَل فرُسِّ  
َْ ألْجِلِو الرازِياُ ، واهلل اؽبَاِدي إىل سَ   َواِء الساِبْيِل!الَبِلياُ ، وَعظَُم

* * * 
ُهم قَ  ْد َيُك  ْوُن يف ِعْل  ِم  َُقلِّ  ُدْوَن أنا الراُج  َل ِم  ن ْ

ومل يَ ْعلَ  ْم َى  ؤَّلِء اؼب
ِِّ واؽبَْنَدَس   ِ  وِعْل   ِم  الَفلَ   ِك واؽبَْيئَ   ِ  إَماًم   ا، وُى   َو أْجَه   ُل َخْل   ِق اهلل بالطِّ   

نْ َيوِيا ِ ، وقَ  ْد  ََْ َِى ا ِم  َن الُعلُ  ْوِم الدِّ ، وُى  َو األْرِض و ِِّ َيُك  ْوُن رَأًس ا يف الطِّ  
ََْ َِى ا،  أْجَهُل اػبَْلِق بِعْلِم الَفَلِك واغِبَساِب و الِكْيِمَياِء(، و الِفْيزِيَاِء( و

َعاَرَضاِت اغَبْمَقاِء!
ُ
َناَسَداِت اعَبْهالِء، واؼب

ُ
 وَىَكَذا يف ِسْلِسَلٍ  ِمَن اؼب

نْ َيوِيا   َ  الطاِبْيِعيا   ِ  ُمتَ َقارِبَ   ٌ  يف  َى   َذا إَذا َعِلْمنَ   ا أنا َى   ِذِه الُعلُ   ْوَم ا لدِّ
نَ َه  ا وبَ   نْيَ  َسِِ  ْ ٍ ِم  ْن أْجَناِس  َها وِدرَاَس  اِِتَا واْسِتَش  افَاِِتَا، إَّلا أنا البُ ْع  َد بَ ي ْ
ُعلُ  ْوِم الرُُّس  ِل أْعظَ  ُم ِم  ْن البُ ْع  ِد بَ   نْيَ بَ ْعِض  َها ال  بَ ْعِ ، فَ  إَذا َس  اَن الراُج  ُل 

الُعُلْوِم ومل يَ ْعَلْم بَأيِّ َشيٍء َج اَءْت بِ ِو الرُُّس ُل، ومل يَ تَ َفقا ْو  إَماًما يف َىِذهِ 
يف ُعلُ  ْوِم اإلْس  الِم فَ ُه  َو سالَع  اِمي بالنِّْس  َبِ  إىل ُعلُ  ْوِمِهم، بَ  ْل أبْ َع  ُد ِمْن  ُو،  
نْ َيا َضالٌل، ويف اْلِخَرِة َوبَاٌل، وَما أْسَِ َر َم ْن َى ذِ  ا َعَلْيِو يف الدُّ ِه َسما أها

ْشَتَك !
ُ
 َحاؽبُم يف َزَمانَِنا، فَإىل اهلل اؼب

ُق بِ  ِو إَّلا َم  ْن َع  َرَف َم  ا ِعْن  َد َى  ؤَّلِء، وَع  َرَف َم  ا  وَى  َذا َّل ُيَص  دِّ
َنئِ   ٍذ َيْظَه   ُر لَ   ُو الت اَف   اَوُت  َج   اَءْت بِ   ِو الرُُّس   ُل، وَواَزَن بَ    نْيَ األْم   َرْيِنل َفِحي ْ

ن َ  ُر واْلبَ ْوُن الشااِسُع بَ ي ْ  .ُهمالَكِبي ْ
ُتَ َع   اِلمنْيَ 

وأما  ا فُ   ُرْوُخ الوَ  ْرِب وُمَقلِّ  ُدو الَفَلِكي ِّ  نْيَ ِم  َن اعُبها  اِل واؼب
َق   َ  َم   ا َج   اَءْت بِ   ِو الرُُّس   ُل فَ لَ   ْيَس َى   َذا  والِعْلم   انِي ِّنْيَ فبا   ْن مل يَ ْعرِفُ   وا َحِقي ْ

 ُعشُُّهم؟!
* * * 

  :بَ   َردِّ ُس  لِّ َم  ا قَ  اُلْوُه ِم  ْن  رَأْت ُمَقابَ لَ  َ  َى  ؤَّلءِ الطَّائَِف  ُة الثَّالِثَ  ُة
ُى   َو َردُّ م   ا  :َح   َق وبَاِط   ٍل، و َنُّ   وا أنا َض   ُرْورَة َتْص   ِدْيِق األْنِبيَ   اِء والرُُّس   لِ 

َماتِ  ِو ب  اغَبسِّ والتاْمرُبَ  ِ   َعِلَم  ُو َى  ؤَّلء بالَعْق  ِل الضا  ُرْورِي، وم  ا َعِلُم  وا ُمَقدِّ
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َماٍت َجَدلِيا  ٍ  َّل تُ ْو  ِ  ِم  َن اغبَ  قِّ فَ نَ  اَزُعْوُىم ِفْي  ِو، وتَ َعراُض  وا إلبْ  طَالِ  ِو دبَُق  دِّ
َقِتَه  ا  لىَس  ِف( عل     َماٍت وأقُ   َواٍل تَ  ُدلُّ يف َحِقي ْ َش  ْيًئا، بَ  ْل َج  اءوا دبَُق  دِّ

 .َجْهِلِهم دبا ِعْنَد أْىِل الطاائَِفِ  األْوىل
ِ  عل  بَ ْعِ  َما َبْل َقْد َدلا الِكَتاُب والسُّناُ  وإصْبَاُع ُعُلماِء األما 

َْْهِلِهم، َّلِسياما ِمْن  َْعرَِفِ  ِمْن أْىِل اغِبَساِب فباا رداُه َىؤَّلِء 
َعَلْيِو أْىُل اؼب

أنا األْفالَك ُمْسَتِديْ َرٌة  ُسَرِوياٌ ( َّل ُمَسطاَحٌ ، وَدَورَاِن األْرِض والشاْمِس، 
، َسما قَاَل تَ َعاىل َِ ْيُع الُكَواِس ُىَو الاِذي َخَلَق اللاْي َل َوالن اَه اَر وَ ﴿ :َبْل صبَِ

، وقَ ْولِ    ِو [33األنبي    اء:] ﴾َوالشا    ْمَس َواْلَقَم    َر ُس    لٌّ يف فَ لَ    ٍك َيْس    َبُحونَ 
ََّل الشاْمُس يَ ْنَبِوي ؽَبَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوََّل اللاْيُل َس اِبُق الن اَه اِر ﴿ :تَ َعاىل

 .[41:يس] ﴾وَُسلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 
* * * 

َماٍت  :وأَش  دُّ َذلِ  َك وأْعَظُم  وُ  أها  م أَض  اُفوا َم  ا ِعْن  َدُىم ِم  ْن ُمَق  دِّ
وأقُ َواٍل إىل الرُُّسِل وَما َجاَءْت ِبِو، وَزَعُموا أنا الرُُّسَل َج اءوا دب ا يَ ُقْوُلْونَ ُو 

سِّ ِم     ْن َفَس     اِد وإْنَك     اِر َم     ْذَىِبِهم فبا     ا ُعلِ     َم ِعْن     َدُىم باغِبَس     اِب واغبِ     
 والتاْمرُبَِ !

ُهم  َالِح   َدُة ِم   ن ْ
فِعْن   َدَىا َتَس   لاَ  أْى   ُل الطاائَِف   ِ  األْوىل َّلِس   ياما اؼب

عل     الَق   ْوِل ب   الظانِّ، والطاْع   ِن يف َم   ا َج   اَءْت بِ   ِو الرُُّس   ُل، وَعَلْي   ِو  َنُّ   وا 
 بأنْ ُفِسِهم أن اُهم أْعَلُم وأْعَرُف ِمَن الرُُّسِل!

الِح   َدِة، وَض   َرُر َى   ِذِه الطا 
َ
ْيِن َسَض   َرِر أْولَئِ   َك اؼب ائَِف   ِ  الِاالَِِ   ِ  بال   دِّ

ْينِ  َضَرُر َمْن َيْطَعُن ِفْيِو، وَضَرُر َمْن يَ ْنُص رُُه بوَ ْ ِ  :فَ ُهما َضَررَاِن عل  الدِّ
ْستَ َعاُن عل  َما َيِصُفْونَ 

ُ
 .(4 طَرِْيٍق َصِحْيٍح، واهلل اؼب

َحَف    َرُه أْى    ُل الطاائَِف    ِ  الِاالَِِ    ِ   وِم    ْن ِخ    الِل َى    َذا الن اَف    ِق الا    ِذي
َْ ِعْن  َدَىا الِعْلمانِيا  ُ   َْْهِلِه  م وُمَعاَرَض  ِتِهم للَمْعلُ  ْوِم ِحس   ا وذَبْرُبَ  ً ، َتَس  لاَل
ُْس     ِلِمنْيَ 

َِ فُ      ُرْوخ الوَ     ْرِب ِم     ْن أبْ نَ     اِء اؼب يف ُج     ُنِح الظا     الِم إىل َخَف     اِفْي

                                                 

 باْخِتَصاٍر وَتَصرٍُّف . (3/990َّلبِن الَقيِِّم  « ِمْفَتاَح َداِر الساَعاَدةِ »( اْنظُْر : 4 
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َُ الشا ْرِق ِم  ْن بَ  نْيِ فَ   ْرِث َجْه ِل َى  ؤَّلِء  لىَس ِف(، َفِعْن  َدَىا َخ رََج أَخ  ا ِف
َُشكِِّكنْيَ بِدْيِنِهم!

 وَدِم َمالِحَدِة أْولَِئَك يف أثْ َواِب الِعْلمانِي ِّنْيَ واؼب
* * * 

َها نَ  ارًا  َْ بَ نَ  اُت طَبَ  ٍق َتْكِش  ُف َع  ْن َس  اِقَها لتُ  ْذِسي ْ فِعْن  َدَىا قَاَم  
نْ َيوِ  يا ِ  التاْمرِْيِبيا ِ  وبَ  نْيَ الُعلُ ْوِم الشا ْرِعياِ  اإلْس الِمياِ ، َضارَِمً  بَ نْيَ الُعُلْوم الدِّ

، فَ تَ َفراُقوا ِعْن َدَىا طَرَائِ َق قِ َدًدا،  ُْسِلِمنْيَ
َفِعْنَدَىا تَ َناَحَر اعَبَهَلُ  ِمْن أبْ َناِء اؼب

ََاٍل، وـُبَاِلٍف َجاٍف! ، َما بَ نْيَ ُمؤيٍِّد   وُصَورًا َشَّتا
* * * 

َْ بأْعَناِقَه      ا، وِم      ْن ىُ  َِ الَعْلمانِيا      ُ  بَأْذنَاِِبَ      ا، واقْبَابَ       نَ      ا َش      اَل
َه ا ُمَدوِّيَ ً  بَ ْع َد  َه ا إَّلا أْن أْعَلَنت ْ َْ َخَباِئَ  أْفَكارَِىا، َفما َس اَن ِمن ْ وتَ نَ فاَس

لَ ُ  الَع اؼبنِْيَ، وَ ْ ُس ُض َح  الَع ارِِفنْيَ، وَمنَ  :تَ َواُقٍح َساِفرٍ  اَرُة أنا الَوْرَب ِقب ْ
اغَبَضارَاِتل َفِعْنَدَىا َعظاُموا وَقداُسوا َما ِعْنَد الَوْرب ِم ْن ُعلُ ْوٍم، وذَبَ اُرَب 

.. َسم ا أن اُه م مل يَِقُف وا ِعْن َد َى َذا .وَما تَ َوصاُلوا إلَْيِو ِمْن تَ َقدٍُّم وِصَناَعاتٍ 
ِش   نْيِ، بَ   ْل ذَبَ   اَوُزْوُه إىل الطاْع   ِن والن اْي   ِل 

َ
والتاْش   ِكْيِك دب   ا َج   اَء بِ   ِو اغبَ   دِّ اؼب

اإلْس   الُم، وأَخ   َذوا يَ ْبِس   طُْوَن أْلِس   َنتَ ُهم وأْقالَمُه   م يف اَّلْس   ِتْهزَاِء بُعَلم   اِء 
َه دُّ  ُْسِلِمنْيَ، ودبا ِعْن َدُىم ِم ْن ِعْل ٍم وِفْق ٍو ِش ْرعَي، َحْي ُ  تَ َفواُى وا دب ا تَ ن ْ

اؼب
إنا ِدْيَن اإلْسالِم ُى َو ِعن ْ َواُن  :قَ ْوؽِبمَلُو الساَمَواُت واألْرُض، وَذِلَك ِعْنَد 

ْس   ِلُمْوَن ِم   ْن زَبَلا   ٍف وتَ   أخٍُّر يف 
ُ
التاَخلا   ِف والراْجِعيا   ِ ، وَم   ا َوَص   َل إلَْي   ِو اؼب

ِِ سبَسُِّكِهم بِدْيِنِهم ( إَّلا بَسَب نْ َيِويِّ الطِِّبْيِعيِّ  التاْكَناُلوِجيِّ  .الت اْقدُِّم الدِّ
الُ   وا يف ُمَدافَ َع   ِ  اغبَ   قِّ  ِعيَ   اًذا بِ   اهلل( َح   َّتا َخاُض   وا وَىَك   َذا َم   ا زَ 

ُْس  ِلِمنْيَ يف َعَقائِ  ِدِىم وأْخالِقِه  م، 
ََْم  زًا وؼب  زًا ضِبَ    اؼب بأْلِس  َنِتِهم الناِمَس  ِ  

ِد الزاْوَج   اِت، وَم   راًة يَ ْلِم   ُزْوَن يف  َ   ْرأِة، وتَ َع   دُّ
َفَم   راًة يَ ْوِم   ُزْوَن يف ِحَم   اِب اؼب

  وتَ ْقِصْ ِ الِ َِّياِب، وأْخ َرى يَتطَ اَوُلْوَن عل   األْحَك اِم الشا ْرِعياِ  َرد ا اللِّحَ 
 الَعْصرِياِ  والَعْقالنِياِ ، وُحرِّياِ  الِفْكِر! :وَرْفًضا واْعِفَاًضا وتَأِوْياًل، باْسمِ 
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ََ َدَع ا ِوي وؽبُم أْيًض ا ُمطَالَبَ اٌت َس أَداُء، ونَ َفاثَ اٌت َمْس ُمْوَمٌ  رَبْ 
، وإْلوَ    اِء   :َعرِْيَض     ٍ  َ    ْرأِة، وتَ ْنِحيَ    ِ  الَقَض    اِء الشا    ْرِعيِّ

طَالَبَ    ِ  حُبُق    ْوِق اؼب
ُ
ساؼب

ْنَك   ِر، وإْلوَ   اِء َىْيئَ   ِ  ِسبَ   اِر أْى   ِل 
ُ
ْعُرْوِف والن اْه   ي َع   ِن اؼب

َ
َىْيئَ   اِت األْم   ِر ب   اؼب

رَاِس  ياِ ، وتَ ْويِ  ْ ِ لُوَ   َنَ  اِىِ  الدِّ
ْيِ ِّ، وتَ ْويِ  ْ ِ الِعْل  ِم، وتَ ْويِ  ْ ِ اؼب ِ  اػِبطَ  اِب ال  دِّ

 ... إخل.ِنظَاِم اغُبْكِم، وَدْعَوى ُحرِّيَِ  الِفْكرِ 
ََ  يِِّهم يَ ْعَمُه  ْونَ  فَ  ال لجبْس  الِم َنَص  ُروا، وَّل  :وَىَك  َذا َم  ا زَالُ  وا يف 

ْس تَ عَ 
ُ
اُن للُكْفِر َسَسُروا، َبْل َّل للَقَمِر َوَصُلوا وَّل لجبْس الِم َعِملُ وا، واهللُ اؼب

 عل  َما َيِصُفْوَن!
* * * 

  :بَ َقايَ ا ِم ْن أْى ِل الَوي ْ َرِة واغَبِميا ِ  اإلْس الِميا ، الطَّائَِفُة الرَّاِخَع ُة
!  ِمَن الاِذْيَن أَخَذتْ ُهم الِعزاُة بَلَمٍم ِمَن اعَبْهِل، وِقلاٍ  ِمَن الِعْلِم الشاْرِعيِّ

َناَص       َرِِتِم لجبْس       الِم فَ َه       ؤَّلِء َم       َع ُحْس       ِن  َ       نِِّهم وِص       ْدِق مُ 
ُْسِلِمنْيَل إَّلا أن اُهم

 واؼب
 ،  لىَسِف( مل يَأُخُذوا َحظ ا َواِفرًا ِمَن الِعْل ِم الشا رِعيِّ والتاأِص ْيِل الِعْلِم يِّ
َُناَص    َرِة، والت اْوِفْي    ِق والت اْلِفْي    ِق، والتاْمِمْي    ِع 

اللاُه    ما قَ    اُموا ب    َداِفِع الناْص    ِر واؼب
نْ َيوِيا       ِ  التاْمرِْيِبيا       ِ  وبَ        نْيَ الُعلُ       ْوِم الشا       ْرِعياِ  والت اْلمِ  ْي       ِع بَ        نْيَ الُعلُ       ْوم الدِّ

اإلْسالِمياِ ، َفظَنُّوا واغبَاَلُ  َىِذِه أها م ِِبَ َذا قَ ْد صَبَُع وا بَ  نْيَ ُ َْيطَ اِء الوَ ْرِب 
َهاَت، وقَ ْد ِقْي لَ  َهاَت َىي ْ أَس َل عل   َمائِ َدتَ نْيِ  َم نْ  :وَعْذرَاِء الشاْرِق، فَ َهي ْ

 اْختَ َنَق!
* * * 

ْس ِلُم َع ْن أْص َحاِب َى ِذه الطاائَِف  ِ 
ُ
ََ أِخي اؼب فَ ُه م  :أماا إْن َسأْل

(، الا    ِذْيَن َ َه    ُروا ُم    ؤخارًا بِ    َداِفِع اَّلْهِ    زَاِم  أْص    َحاُب  اإلْعَم    اِز الِعْلِم    يِّ
نْ َيوِياِ  الاَِ أ  نْ َتَمَها الَوْرُب اليَ ْوَم!واَّلْنِبَهاِر بالُعُلْوِم الدِّ
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( َّل َش  كا أها  م الي  وَم يف ُش  ُوٍل  إنا أْص  َحاَب  اإلْعَم  اِز الِعْلِم  يِّ
قَ  اِئِمنْيَ، ويف ذِبْ  َواِب األْرِض َس  اِئِحنْيَ َم  ا بَ   نْيَ الشا  ْرِق والوَ  ْرِب للَبْح  ِ  

نْ َيوِيا     ِ  ا ِِ َعما     ا يَ ْقِذفُ     ُو أْى     ُل الُعلُ     ْوِم الدِّ لتاْمرِْيِبيا     ِ  يف ـُبْتَ     َأاِِتِم والت اْنِقْي     
واْسِتَش         افَاِِتِم وَمَع         اِمِلِهم وذَب         اُرِِبم ِم         ْن َحَق         اِئَق ِعْلِميا         ٍ  ونَ تَ         اِئَ  
اْسِتْكَش  اِفياٍ ، ُس  لُّ َذلِ  َك َس  ي يُ بَ ْرِىنُ  وا للَع  امِل أصْبَ  َع، وللوَ  ْرِب عل    َوْج  ِو 

َْ أنا َم  ا َج   اَدْت بِ  ِو أْفَك  ارُُىم وفَ  :اػُبُص  ْوصِ  َْ بِ  ِو ـُبْتَ  أَاُِتم لَْيَس    اَض   
ُمْن   ُذ أَم   ٍد بَِعْي   ٍد  ملسو هيلع هللا ىلصَعنا   ا بَبِعْي   ٍدل بَ   ْل ِى   َي يف ِستَ   اِب اهلل وُس   ناِ  َرُس   ْولِو 

 ) ُْس  ِلِمنْيَ
، أي قَ ْب  َل ألْ  ٍف وأْربَ ْعمائَ  ِ  َس  َنٍ ، وَذلِ  َك وكَبْ  ُن  اؼب ٍَ قَ  ِد ٍْ وَوْق  

.. فبا  ا َس  َيُكْوُن لَنَ  ا َى  َذا َدلِْي  ٌل .اِعُدنَاَّل َمَعاِم  َل ِعْن  َدنَا وَّل ـُبْتَ  َأاٍت ُتَس  
، وأنان   ا َس   بااقُ ْوَن إىل الِعْل   ِم  قَ   اِطٌع عل     الَك   اِفرِْيَن بأنان   ا عل     ِديْ   ِن اغبَ   قِّ
ٌَ يف ِستَ اِب َرب ِّنَ ا وُس ناِ  نَِبي انَ ا  التاْمرِْيِّ الاِذي أثْ َبَتُو الَوْرُب، َسم ا ُى َو ثَابِ 

 !؟ملسو هيلع هللا ىلص

* * * 
ْس  ِلُم نَ َع  ْم 

ُ
َى  ِذه َمَس  اِلُك َدَعوِيا  ٌ ، وُحَم  ٌ  َقوِيا  ٌ ، يَ تَ َع  زاى ِِب  ا اؼب

يَ    ْوَم َض   ُعَف يف اغبَ   قِّ َجانِبُ   ُو، وَسُِ    َر يف النا   اِس ـُبَالُِف   ُو، نَ ْع   ْم يَ    ْوَم َع   ال 
نْ َيوِيا    ِ ، فَ لَ    ْم يَ ْب   َق لَنَ    ا إَّلا أنا نَ َتَمسا    َح دبِِْ    ِل َى     ِذه الوَ   ْرُب يف ُعُلْوِم    ِو الدِّ

.. وَم ا َذاَك ِمنا ا  لىَس ِف( إَّلا يَ  ْوَم  َنَ نا ا أنا .الطارَاِئِق اؽبَشاِ  يف َدَعَواتِنَ ا
ِمَِْل َىِذِه الطارَاِئِق قَ َواِط َع َدَعوِيا ً  وبَ  رَاِىنْيَ نَ َبوِيا ً ، ُُثا ِطْرنَ ا ِِب ا يف الشا ْرِق 

َهَ  ال   داْعَوِة السا    َلِفياِ  ُع   ْرَض اغبَ   اِئِ ، إَّلا َم   ا َرِح   َم والوَ   ْرِب َض   ارِِبنْيَ َم   ن ْ
 .اهلل

* * * 
َِ َىِذه التاْمَتماِت الداَعوِياِ  باْسمِ   اإلْعَم اِز  :َسَما أنانا َمَع تَ ْنِبْي

ُْس ِلِمنْيَ إَّلا َس اَن  لىَس ِف( ب َداِفِع 
( الاِذي أْشَوَلَنا ِبِو أنْ ُفَس َنا واؼب الِعْلِميِّ

نَ ا يف ِمْض  َماِر التاْمرُبَ ِ  واَّلْسِتَش اِف، فَ  إْن َس اَن ِم ْن َش  يٍء َض ْعِفَنا وتَأخُّرِ 
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فَ ُه  َو أنان  ا ُروااُد َص  ْأٍ ورُْبَص  ُ  اْنِتظَ  اٍر يف  :لَنَ  ا يف اإلْعَم  اِز الِعْلِم  ي اليَ   ْومَ 
ل ُمرَاقَ بَ  ِ  وُمَتابَ َع   ِ  َم   ا تَ ْقِذفُ   ُو َمَعاِم   ُل وـُبْتَ  أَاُت الوَ   ْرِب ِم   ْن نَ تَ   اٍج ِعْلِم   يَ 

ْختَ أَاِت فإن انَ ا َّل نَ َدُعَها يف أيْ ِدْيِهم 
ُ
َْ ِم ْن َرِح ِم َى ِذِه اؼب َحَّتا إَذا َخَرَج 

طَ  ْرَف َع  نْيٍ َح  َّتا نَ ْفتِ  َل ؽبَ  ا اغبََبائِ  َل َس  ي نَ ْرِبَطَه  ا دب  ا ِعْن  َدنَا ِم  ْن ِستَ  اٍب 
 وُسناٍ ، وَلْو عل  َتَكلٍُّف َساذٍَج، وَحْيَدٍة َمْكُشْوَفٍ !

لَ ْيَس لَنَ  ا واغبَالَ ُ  َى  ِذِه ِم ْن َمْلَم أ وَّل ـَبْ  رٍَج َم َع  اإلْعَم  اِز وَس َذا 
َناُه س     َدْعَوٍة َعْص     رِياٍ  إَّلا أْن نُِق     را للَع     امِل أصْبَ     َع  ( الا     ِذي اْرتَض     ي ْ الِعْلِم     يِّ

والصا       َحابََ  والتا       اِبِعنْيَ ؽبُ       م  ملسو هيلع هللا ىلصأنا النا       ِّا  :َّلِس       ياما الوَ       ْرِب الَك       اِفرِ 
ٍن، مل َيُكْونُ   وا عل     ِعْل   ٍم وفَ ْه   ٍم َس   اٍف بالِكتَ   اِب والسا   ناِ ل ألنا بإْحَس   ا

َِ بَ َه َرِت الُقلُ ْوَب، وَس َحَرِت الُعيُ  ْوَن،  نْ َيوِيا َ  التاْمرِْيِبيا َ  الا  َىِذِه الُعُلْوَم الدِّ
ُهم ؿَبُْمْوبَ  ً  َمْس  تُ ْوَرًة َمْكنً ْونَ  ً  بَ   نْيَ آيَ  اِت الُق  ْرآنِ  َْ َع  ن ْ واألَحاِديْ  ِ   َسانَ  

َعاِم   ِل اغَبِديْ َِ   ِ ل 
َ
ْختَ   أَاِت واؼب

ُ
الناَبوِيا   ِ  الشا   رِيْ َفِ ، ولَِع   َدِم اْم   ِتالِسِهم ؽبَ   ِذِه اؼب

ِِ وإْخُواُن الِقَرَدِة واػبََنازِْيِر، وُعبااُد البَ َقِر والن ِّْ اِن  َحَّتا َجاَء ُعبااُد الصاِلْي
َْ َخْل َف ِحَم اِب َفَكَشُفوْ  :واألْصَناِم واألْحَمارِ  َىا وبَ ي ِّنُ ْوَىا بَ ْعَدَما َساَن
ْخَتأَاِت؟!

َ
َعاِمِل واؼب

َ
 اؼب

* * * 
نَ َع   ْم َى   َذا َّلزٌِم وَمْل   ُزْوٌم، قَ   ْد قُلُتُم   ْوُه وقَ رارسُبُ   ْوُه َس   َواٌء يف ُستُ   ِبُكم 

(، أو ؿُبَاَضرَاِتِكم َعْنوُ   .َعِن  اإلْعَماِز الِعْلِميِّ
(، قَ    ْد أَفَص    ُحوا بَ    ْل إنا َسِِ     ًا ِم    ْن  أْنَص    اِر  اإلْعَم    اِز الِعْلِم    يِّ

نْ َيوِياِ ! ملسو هيلع هللا ىلصبَتْمِهْيِل الناِِّّ   ، والصاَحابَِ ، وَسائِِر األماِ  ِبَِذِه الُعُلْوِم الدِّ

فَ َويْ  ٌل لِلا  ِذيَن َيْكتُبُ  وَن اْلِكتَ  اَب بِأَيْ  ِديِهْم ُُثا ﴿ :يَ ُق  ْوُل اهلل تَ َع  اىَل 
َْ  يَ ُقولُ  وَن َى  َذا ِم  نْ  ِعْن  ِد اللا  ِو لَِيْش  تَ ُروا بِ  ِو شَبَنً  ا قَلِ  ياًل فَ َويْ  ٌل ؽَبُ  ْم فبا  ا َسَتبَ  

 .[79البقرة:] ﴾أَْيِديِهْم َوَوْيٌل ؽَبُْم فباا َيْكِسُبونَ 
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ُِ َش               َهاَدتُ ُهم وُيْس               ئُلْونَ ﴿ :وقَ               اَل تَ َع               اىل  ﴾َس               ُتْكَت
 .[09ف:الزخر ]

ا َحَقاِئُق ُمراٍة، َساَن ِمَن الصاعْ  َِبا! إَّلا إها ِِ أن نُ ْنِكَرَىا، أو ُنَكذِّ
( ِم   َن  َُ ُىنَ   ا بَص   َدِد بَ يَ   اِن أْخطَ   اِء ُدَع   اِة  اإلْعَم   اِز الِعْلِم   يِّ أنا     َلْس   
، لِك   ْن َى  ِذِه َش   َذرَاٌت تُ ْنِبئُ   َك دب  ا َورَاِئه   ا، ذََسْرُِت  ا ُىنَ   ا تَ ْبِص   َرًة  ُْس  ِلِمنْيَ

اؼب
 .، فَ َتأمالْ للُمْسِلِمنْيَ، وَتْذِسَرًة للَواِفِلنْيَ 

ِعلًم      ا أنا        وهلل اغَبْم      ُد قَ      ْد أَدْرُت قَ َلِم      ي يف ذِْس      ِر أْخطَ      اِء 
 اإلْعَماِز الِعْلِميِّ ِمْن ِخالِل ِسَتاٍب ـُبَْتَصٍر، واهلَل أْسأُل أْن ىَبْرَُج َقرِيْ ًبا!

* * * 
  :وا بَ   نْيَ أْى  ُل الِعْل  ِم والناظَ  ِر، الا  ِذْيَن صَبَُع  الطَّائَِف  ُة الَ اِمَس  ُة

َ اِديِّ، فَ لَ ْم تَ تَ َع اَرْض ِعْن َدُىم الُعلُ ْوُم الشا ْرِعياُ ، 
، والِعْل ِم اؼب الِعْلِم الشارِعيِّ

نْ َيوِيا    ُ  ،   :والُعلُ   ْوُم الدِّ ِِ سالَفلَ   ِك، واؽبَْيئَ   ِ ، واغِبَس   اِب، واؽبَْنَدَس   ِ ، والطا   
ََْ َِى  ا، بَ  ْل ُيَص   ُق بَ ْعُض  َها بَ ْعًض  ا، ويُؤيِّ  ُد و الِكْيِميَ  اِء(، و الِفْيزِيَ  اِء( و دِّ

نْ َيِويُّ َخْل   ُق اهلل،  بَ ْعُض  َها اْلَخ   َر، ف   الِعْلُم الشا   رِعيُّ أْم  ُر اهلل، والِعْل   ُم ال   دِّ
 .َفال تَ َعاُرَض ِبنْيَ َخْلِق اهلل وأْمرِهِ 

َأََّل لَ     ُو اػْبَْل     ُق َواأْلَْم     ُر تَ بَ     اَرَك اللا     ُو َربُّ ﴿ :َسَم     ا قَ     اَل تَ َع     اىل
 .[54األعراف:] ﴾َلِمنيَ اْلَعا

فَمَعُلوا التاْمرُبََ  الصاِحْيَحَ  الِاابَِتَ  طَرِيْ ًق ا إىل اإليْب اِن ب اهلل، َسم ا 
َويف أَنْ ُفِس      ُكْم أَفَ       اَل  *َويف اأْلَْرِض َآيَ       اٌت لِْلُم      وِقِننَي ﴿ :قَ      اَل تَ َع      اىل

 .[90-91الذاريات:] ﴾تُ ْبِصُرونَ 
َْ أَفَ  اَل يَ ْنظُ  ﴿ :وقَ  اَل تَ َع  اىل بِ  ِل َسْي  َف ُخِلَق   َوِإىَل  *ُروَن ِإىَل اإْلِ
 َْ َْ  *الساَماِء َسْيَف رُِفَع َوِإىَل اأْلَْرِض َسْيَف  *َوِإىَل اعْبَِباِل َسْيَف ُنِصَب

 َْ ََ ُم  ذَسٌِّر  *ُس  ِطَح َ  ا أَنْ   ْر ِإمبا ََ َعلَ  ْيِهْم دبَُس  ْيِطٍر  *فَ  ذَسِّ ِإَّلا َم  ْن  *َلْس  
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بُ  ُو اللا  ُو اْلَع  َذاَب اأْلَْسبَ   َر فَ ي ُ  *تَ   َوىلا وََسَف  َر  نَ  ا ِإيَ  ابَ ُهْم  *َعذِّ ُُثا ِإنا  *ِإنا إِلَي ْ
َنا ِحَسابَ ُهمْ   .[96-07الواشي :] ﴾َعَلي ْ

ِإنا يف َخْل    ِق السا    َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخ    ِتاَلِف ﴿ :وقَ    اَل تَ َع    اىل
الاِذيَن َيْذُسُروَن اللاَو ِقَياًم ا َوقُ ُع وًدا  *اللاْيِل َوالن اَهاِر َْلَيَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب 

 ََ َوَعَل  ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكاُروَن يف َخْلِق الساَماَواِت َواأْلَْرِض َرب انَ ا َم ا َخَلْق 
 .[090-091آل عمران:] ﴾َىَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الناارِ 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخ    ِتاَلِف ِإنا يف َخْل    ِق السا    ﴿ :وقَ    اَل تَ َع    اىل
َف  ُع النا  اَس َوَم  ا أَنْ   َزَل  َِ ذَبْ  رِي يف اْلَبْح  ِر دبَ  ا يَ ن ْ اللاْي  ِل َوالن اَه  اِر َواْلُفْل  ِك الا  
اللا  ُو ِم  َن السا  َماِء ِم  ْن َم  اٍء َفَأْحيَ  ا بِ  ِو اأْلَْرَض بَ ْع  َد َمْوِِتَ  ا َوبَ   ا ِفيَه  ا ِم  ْن  

ْص  رِيِف الرِّيَ  اِح َوالسا  َحاِب اْلُمَس  خاِر بَ   نْيَ السا  َماِء َواأْلَْرِض ُس  لِّ َدابا  ٍ  َوتَ 
ُر َذِلَك ِمَن األِدلا ِ  الشا ْرِعياِ  [064البقرة:] ﴾َْلَيَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  ََي ْ ، و

اِعيَ    ِ  إىل الناظَ    ِر إىل َمَلُك    ْوِت اهلل تَ َع    اىل يف  الا    ِ  عل      الت اَفكُّ    ِر، والدا الدا
 .َخْلِقوِ 

* * * 
ِِ الُمْس َ ِقْيِم، الَّ ِ ْيَن َجَعلُ وا ِديْ َن اِْس  ِم  إن َُّهم أْىُل الصِّ َرا
َق    ِة الَماِديَّ    ِة، وداعيً    ا إل    ى الِعْل    ِم  َداِعيً    ا إل    ى الَبْح    ِث َع    ِن الَحِقي ْ
َهُجُهم َنْحَو َىِ ه الُعلُ ْومِ  نَ ُهما، َفَكاَن َمن ْ  ال َّْجرِْيِبي؛ إْذ ال تَ َعاُرَض خَ ي ْ

 الطَِّبْيِعيَِّة يَ ْرَتِكُز على َث ِث َحاالٍت:
  :َها الشارِيْ َعَ  اإلْسالِمياَ ، فَ ُهَو الَحاَلُة األْولى َما َعاَرَض ِمن ْ

ٌر  َمْرُدْوٌد صُبَْلً  وتَ ْفِصْياًل، وَىَذا ُوُجْوُدُه ؿُبَاٌل وفُبَْتِنٌع، ألنا َما َيظُنُّو َسِِي ْ
شَباَ  تَ َعاُرًضا َقْد وَبُْصُل بَ نْيَ التاَماُرِب والناظَرِيااِت ِمَن النااِس أنا ُىَناَك 

ُر َصِحْيٍح، وَذِلَك ألُمْوٍر َثالثَ ٍ  ََي ْ َاِدياِ ، وبَ نْيَ األِدلاِ  الشاْرِعياِ  فَ َهَذا 
 :اؼب

َقتُ َه األْمُر األوَُّل:  َْ َحِقي ْ ِْبُ  ال إماا أْن َتُكْوَن التاْمرُبَُ   َن ِّيا ً  مل تَ 
 .وِعْنَد َىَذا َّل تُ َقاِوُم  َن ِّيااُت التاَماُرِب َقْطِعيااِت الشاْريْ َع ِ 
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وإما    ا أْن َتُك    ْوَن َدَّللَ    ُ  ال    نا ِّ الشا    ْرِعيِّ  َن ِّيا    ً  األْم    ُر الثَّ    اني: 
رَبَْتِمُل ِص ْدَق التاْمرُبَ ِ  وَتْك ِذيْ بَ َها، فَه َذا لَ ْيَس ِفْي ِو تَ َع اُرٌض أْص اًل، ألنا 

 .الَقْطِعيااِت َّل تَ تَ َعاَرُض حَبالٍ 
وإما  ا أْن وُبما  َل ال  نا ُّ الشا  ْرِعيُّ َم  ا َّل وَبَْتِم  ُل، األْم  ُر الثَّالِ  ُث: 

 .فَ َهَذا َخطَأٌ، لَْيَس ؿَباًل للَقْوِل بالت اَعاُرضِ 
* * * 

  :َه  ا الشا   رِيْ َعَ  اإلْس  الِمياَ ، ف َ الَحالَ  ُة الثَّانِيَ  ُة َه   َذا َم   ا َوافَ  َق ِمن ْ
َحقُّ         ُو التاْس         ِلْيُم والتاْص         ِدْيُقل ألنا يف َتْك         ِذْيِبَها َتْك         ِذيْ ًبا للشا         رِيْ َعِ  

 .اإلْسالِمياِ ، والَعْكُس بالَعْكسِ 
  :َعْنُو الشارِيْ َعُ  اإلْسالِمياُ ، حِبَْيُ  الَحاَلُة الثَّالَِثُة َْ َما َسَكَت

َّل إثْ َباتًا وَّل نَ ْفًيا، فَ ُهَنا َّل هَبُْوُز ألَحٍد   :مل تَ َتَكلاْم َعِن التاْمرُبَِ  رَأًسا
ل  ََ أو يَ ْنِفَي التاْمرُبََ  بَدَّلَلِ  النا ِّ الشارِعيِّ ِِْب َسائًِنا َمْن َساَن أْن يُ 
واغبَاَلُ  َىِذِه َتُكْوُن التاَماَرُب الطاِبْيِعياُ  ِمَِْل أْخَباِر َبِ  إْسرَائَِيَل َّل 

َناُه، وَما نَ َفْتوُ ُتَصداُق وَّل تَ  ُكذاُبل َفما أثْ َبَتْتُو التاْمرُبَُ  الِعْلِمياُ  أثْ َبت ْ
َناُه، واهلل أْعَلمُ   .نَ َفي ْ

 
 
 

 
 

  



37 

 

 الَفْصُل الرَّاِخعُ 
 أثَ ُر الَحرََكاِت الَفَلِكيَِّة في الَحَواِدِث األْرِضيَّةِ 

ِم    ْن  :َواِدِث األْرِض    يا ِ إنا َمْس    أَلَ  تَ    أِثْ ِ اغَبرََس    اِت الَفَلِكيا    ِ  ب    اغبَ 
َُ  ُرْوٍب  َم  ْوٍت وَحيَ  اٍة، وُس  ُعْوٍد وكُبُ  ْوٍس، وَخ  ْ ٍ وَش  َر، وَس  َذا ِم  ْن إْش  رَاٍق و
وَزَواٍل، وَص    ْيِف وِش    َتاٍء، وَح    رَاَرٍة وب ُ    ُرْوَدٍة وُرطُْوبَ    ٍ  ويُ بُ ْوَس    ٍ ، وزَبْوِيْ    ٍف 

ِسنْيِ، واعبَ   ْدِب واألْمطَ   اِر... وَع   َذاٍب َسالرِّيَ   اِح الَعاِص   َفِ  وال   زاَّلزِِل والبَ    رَا 
َِ َح    اَرْت ِعْن    َدَىا أْسَِ     ُر ُعُق    ْوِل ب    َ  آَدَم  َس    اِئِل الِكبَ    اِر الا    

َ
ؽبِ    َي ِم    َن اؼب

ُْنَتِسِبنْيَ إىل اإلْسالِمل َحْيُ  أَخَذْت ؾَبَاًَّل َواِس ًعا يف اػبِ الِف 
َّلِسياما اؼب

يف اْعِتَقاِدَى    ا ويف َتَص    وُّرَِىا ويف  قَ    ِديْبًا وَح    ِديْ ًِا، وَعَلْي    ِو سَبَها    َد اػبِ    الفُ 
ُحْكِمَه  ا، وَذلِ  َك ب  الناظَِر إىل ذَبْرِيْ  ِد الت اْوِحْي  ِد واألْخ  ِذ باألْس  َباِب، وِعْن  َد 

 .األُْلِقياِ  قبَُِد النااَس َحْوؽبا طََرفَ نْيِ وَوَسطًا
* * * 

لىْس     َباِب فَإما     ا قَ     اِدٌح يف الت اْوِحْي     ِد باألْس     َباِب، وإما     ا ُمْنِك     ٌر 
بالت اْوِحْي ِد، وَذاِن طََرفَ اِن َم ْذُمْوَماِن َش ْرًعا وَعْق اًل، فَ ُهم ا طََرفَ ا نَِق  ْيٍ  َّل 

 هَبَْتِمَعاِن وَّل يَ تاِفَقاِن!
وأما  ا الَوَس  ُ  فَ ُه  م أْى  ُل اغبَ  قِّ الا  ِذْيَن َج  راُدوا الت اْوِحْي  َد هلل تَ َع  اىل 

ن َ   .ُهما دبُْقَتَض  الشارِْع والَعْقلِ وأَخُذوا باألْسَباِب، وَرَبطُوا بَ ي ْ
ألنا الت اَعلُّ   َق باألْس   َباِب َوْح   َدَىا ِش   ْرٌك يف الت اْوِحْي   ِد، وإْنَكارَُى   ا 
طَْعٌن يف اغِبْكَمِ  والَعْقِل، فَكاَن اغَبقُّ ذَبْرِْيَد الت اْوِحْي ِد هلل تَ َع اىل والت اوَسُّ َل 

َُوفُِّق للصاَوابِ َعَلْيِو، َمَع األْخِذ باألْسَباِب وإثْ َبا
 .ِِتا، واهلل اؼب

وباْخِتَص   اٍرل فَ َق    ْد َج    َرى ِخ    الُف النا    اِس بَ     نْيَ ذَبْرِيْ    ِد الت اْوِحْي    ِد 
 :واألْخِذ باألْسَباِب، عل  َثالثَِ  أْقَساٍم، َسَما يَلي

ذَبْرِْيُد الت اْوِحْيِد، وإثْ َباُت األْسَباِب، وَىَذا الاِذي الِقْسُم األوَُّل: 
َُوحِِّدْينَ  َجاَءتْ 

 .ِبِو الشارَاِئُع، َسَما ُىَو َحاُل اؼب
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ذَبْرِيْ   ُد الت اْوِحْي   ِد، وإْنَك   اُر األْس   َباِب بالُكلِّيا   ِ ،  الِقْس   ُم الثَّ   اني: 
 .َسَما ُىَو َحاُل الضااِلنْيَ 

َه  ا بالُكلِّيا  ِ ،  الِقْس  ُم الثَّالِ  ُث:  ذَبْرِيْ  ُد األْس  َباِب، واَّلْعِتَم  اُد َعَلي ْ
ُْشرِِسنْيَ عل  اْخِتالِف أْصَناِفِهم وِمَلِلِهمَسَما 

 .ُىَو َحاُل اؼب
* * * 

َْ َمْس   أَل ُ  ٌِ يف  :لِ   َذا َسانَ    َى   ْل للَحرَس   َاِت الَفَلِكيا   ِ  الُعْلوِيا   ِ  َس   َب
اغَبَواِدِث األْرِضياِ ؟ ِمْدَعاًة وتَ ْنِبْيتً ا للوُلُ وِّ واإلف ْ رَاِط، فبا ا َس اَن أيًض ا َس َبًبا 

رَاِف َعْن َجاَدِة أْى ِل السُّ ناِ  يف رَبِْقْي ِق الناظَ ِر إىل ذَبْرِيْ ِد الت اْوِحْي ِد يف اَّلكبِْ 
 :وإثْ َباِت األْسَباِب، َفَكانُوا واغبَاَلُ  َىِذِه َطَواِئَف َثالثٍ 

  :يف اَّلْعِتم   اِد عل     األْس   َباِب الطَّائَِف   ُة األْول   ى َْ ََلَ    َم   ْن 
ْت أنا للَحرََس  اِت الَفَلِكيا  ِ  الُعْلوِيا  ِ  أْس  َبابًا قَاِض  َيً  بالُكلِّيا  ِ ل َحْي  ُ  اْعتَ َق  دَ 

ِمْن َخْ ٍ وَش َر،  :بنَ ْفِسَها فَاِعَلً  بَذاِِتَا... يف اغَبَواِدِث األْرِضياِ  الُسْفِليا ِ 
 ...وَم  ْوٍت وَحيَ  اٍة، وَس  َعاَدٍة وَش  َقاَوٍة، وَح  رَاَرٍة وب ُ  ُرْوَدٍة، وُرطُْوبَ  ٍ  ويُ بُ ْوَس   ٍ 

 .إخل
، الا ِذْيَن أْش رَُسوا بِ َربِّ  ِِ وَىِذِه الطاائَِف ُ  ِم ْن ِج ْنِس ُعبا اِد الَكَواِس 

بُوا بالرُُّسلِ   .الَعاؼبنِْيَ، وَسَفُروا دبا َجاءْت ِبِو الشارَاِئُع، وَسذا
* * * 

  :يف األْسَباِب فأْنَكَرِْت ا بالُكلِّيا الطَّائَِفُة الثَّانَِيُة َْ ِ ، َمْن فَ راَط
ُهم أنا ذَبْرِْيَد الت اْوِحْيِد هلل تَ َع اىل َّل يَ َتَحقا ُق إَّلا بإْنَك اِر األْس َباِب   َن ا ِمن ْ
وَع  َدِم إثْ َباِِت  ا أو األْخ  ِذ ِِب  ال َحْي  ُ  إها  ا أْنَك  َرْت أْن َيُك  ْوَن للَحرََس  اِت 

ِض  ياِ  السُّ  ْفِلياِ  بالُكلِّيا  ِ ، الَفَلِكيا  ِ  الُعْلوِيا  ِ  أْس  َباٌب ُم  ؤث َِّرٌة يف اغبَ  َواِدِث األرْ 
َِ األْس    َباَب  َْ يف رَبِْقْي    ِق الت اْوِحْي    ِد ؼبا    ا َعطالَ     وَى    ِذِه الطاائَِف    ُ  قَ    ْد َض    لا
 َْ َِ اغِبْكَمَ  الشارِعياَ  الاَِ َجاَءْت ِِبا الشارَاِئُع، ونَاَقَض بالُكلِّياِ ، وَخاَلَف

َق  ِ   َبَدائِ  َو الُعُق  ْوِل، فِعْنَدئِ  ذٍ  َِ الطاائَِف  َ  األْوىل يف اَّلكبِْ  رَاِف يف َحِقي ْ قَابَ لَ  
 .الت اْوِحْيدِ 
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رَافُ َه    ا يف الشِّ    ْرِك يف الت اْوِحْي    ِد، والِاانِيَ    ُ  َس    اَن  فَ    األْوىل َس    اَن اكبِْ
رَافُ َها يف َتَصوُِّر الت اْوِحْيِد، واهلل يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ   .اكبِْ

* * * 
  َّأْى   ُل السُّ   ناِ  واعَبماَع   ِ  الا   ِذْيَن َى   َداُىُم اهلل ائَِف   ُة الثَّالِثَ   ُة: الط

َْ حبَ  قِّ الشا  رِْع والَعْق  ِل،  َْ ِفْي  ِو الطاائَِفتَ  اِنل َحْي  ُ  قَاَم   َ  ا اْختَ َلَف  
تَ َع  اىل ؼب

َْ بَ نْيَ الَقَدِر واغِبْكَمِ ، فَ َلْم تُ َناِقِ  الشارَْع بالَقَدِر، ومل ُتَك ذِّ  ْب فَمَمَع
 َْ بالَقَدِر، وَذِلَك بَتْحِقْيِق الت اْوِحْيِد َمَع األْخِذ باألْسَباِب، َفِعْن َدَىا أثْ َبتَ 
أنا للَحرََس     اِت الَفَلِكيا     ِ  الُعْلوِيا     ِ  أْس     َبابًا ُم     ؤث َِّرًة يف اغبَ     َواِدِث األْرِض     ياِ  

َْعُلْوَمِ  بالتاْمرُبَِ  واغِبسِّ عل  َما يَ 
ُلو إْن َشاَء اهللالسُّْفِلياِ  اؼب  .أيت تَ ْفِصي ْ

الِ  ُك 
َ
وِى  َي َم  َع َى  َذا تَ ْعلَ  ُم وتَ ْعَتِق  ُد أنا اهلل تَ َع  اىل ُى  َو اػبَ  اِلُق اؼب

ُِ األْس َباِب وُمَق دِّرَُىا غِبْكَم ٍ  بَالِوَ ٍ   َُدب ُِّر، الَقاِدُر النااِفُع الضا اُر، ُمَس بِّ
اؼب

ا تَ ْعلَ ُم أنا  َْ أْس َبابًا   وِعلاٍ  بَاِىرٍِة، َسما أها اغَبرََس اِت الَفَلِكيا َ  الُعْلوِيا َ  لَْيَس 
 ٌِ ُسلِّياً  ُمْسَتِقلاً  يف اغَبَواِدِث األْرِض ياِ ، بَ ْل ِى َي ُج ْزٌء ِم َن األْج زَاِء وَس َب
َِ َّل يَ ْعَلُمَه ا إَّلا فَ اِطُر السا َمواِت واألْرَض، َخ اِلُق ُس لا  ِمَن األْسَباِب الا 

ِِ والشاَهاَدِة!َشيٍء، َعاملُ    الَوْي
ٌِ ُمْس     َتِقلٌّ غبَ     َواِدِث  ُُثا إْن فُ     ِرَض أنا األْف     الَك بُنُمْوِمَه     ا َس     َب

ُر ُمْنَضِبٍ ! ََي ْ ُر فبُِْكٍن، و ََي ْ  األْرِض، إَّلا أنا الِعْلَم ِبِو 
َْ فَإها   ا  َِ يُ َق   دِّرَُىا اهلل إَذا اْجَتَمَع    َسَم   ا أنا َى   ِذِه األْس   َباَب الا   

ْيَس  َ بالضا  ُرْورِيِّ َتُك  ْوُن ُم  ؤث َِّرًة يف َح  َواِدِث األْرِض، بَ  ْل ُىنَ  اَك َمَوانِ  ُع لَ 
َفاِء الشُّ   ُرْوِط  رَُى   ا ُمتَ َوقِّ   ٌف عل     اْس   ِتي ْ سَبْنَ ُعَه   ا ِم   َن التا   أِثْ ِ والت اْويِ   ْ ِ، فَ َتأثِي ْ

 اِنِع ُى َو أيْ 
َ
ََواِنِع، والُكلُّ ِم َن الشا ْرِط واؼب

ًض ا بتَ ْق ِدْيِر اهلل تَ َع اىل، واْنِتَفاِء اؼب
َرَىا، وَم  ََّت َش  اَء َص  َرفَ َها، فَ ُه  َو اػبَ  اِلُق الَق  اِدُر، فَ ُه  َو َواقِ  ٌع  َم  ََّت َش  اَء قَ  دا
بُق  ْدَرِة اهلل وَمِش  ْيَئِتِو َفم  ا َش  اَء اهلل ِم  ْن َذلِ  َك َس  اَن، وَم  ا مل َيَش  أ مل َيُك  ْن 

ْي    ُع وَّل تَتَح    راُك َذراٌة إَّل دبَِش    ْيَئِتِو وإرَا ُِ والنُُّم    ْوُم، بَ    ْل صبَِ َدتِ    ِو، والَكَواِس    
اػبَْل ِق ُى َو أْض  َعُف وأْعَم ُز أْن يَ ْفَعلُ  وا َم ا مل َيْش أُه اهلل تَ َع  اىل، َسم ا قَ  اَل 
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، [06الرع د:] ﴾ُقِل اهللُ َخاِلُق ُسلِّ َشيٍء وُىَو الَواِحُد الَقها ارِ ﴿ :تَ َعاىل
 ﴾ٍء وُى   َو عل     ُس   لِّ َش   يٍء وَِسْي   لٌ اهللُ َخ   اِلُق ُس   لِّ َش   ي﴿ :وقَ   اَل تَ َع   اىل

 ﴾أمل تَ ْعلَ  ْم أنا اهلَل عل   ُس لِّ َش يٍء قَ  ِدْيرٍ ﴿ :، وقَ اَل تَ َع اىل[69الزم ر:]
وم    ا َتَش    اؤون إَّلا أْن َيَش    اَء اهللُ َربُّ ﴿ :، وقَ    اَل تَ َع    اىل[016البق    رة:]

 .[99التكوير:] ﴾الَعاؼبنِْيَ 
* * * 

، وبَ  نْيَ ُُثا ُىْم أْيًضا يُ َفرِّقُ ْوَن ب َ  نْيَ َما ُىَو َمْعُلْوٌم بالتاْمرُبَ ِ  واغبِ سِّ
ِِ الِِّذي اْسَتأثَ َر اهلل ِبوِ   .َما ُىَو ِمْن ِعْلِم الَوْي

  :ُهم     ا َم     ا َس     اَن َمْعُلْوًم     ا بالتاْمرُبَ     ِ  فَأمَّ     ا الِقْس     ُم األوَُّل ِمن ْ
ٍ  ويُ بُ ْوَس ٍ ، وزَبْوِيْ ٍف ِم ْن َص ْيِف وِش َتاٍء، وَح رَاَرٍة وب ُ ُرْوَدٍة وُرطُْوبَ  :واغِبسِّ 

.. فَ َه    َذا َّل َش    كا أنا .وَع    َذاٍب َسالرِّيَ    اِح وال    زاَّلزِِل واعبَ    ْدِب واألْمطَ    ارِ 
َه  ا، وَى  َذا ب  أْمِر اهلل وَخْلِق  ِو وتَ ْق  ِديرِِه،  رًا ِفي ْ للَحرََس  اِت الَفَلِكيا  ِ  َس  َبًبا وتَ  أثِي ْ

 .وَىَذا َّل يُ ْنِكرُُه إَّلا َجاِىٌل أو ُمَكاِبرٌ 
* * * 

 :ُهما ِِ الِّ ِذي  وأمَّا الِقْسُم الثَّاني ِمن ْ َم ا َس اَن ِم ْن ِعْل ِم الَوْي 
َ  ْوِت، والسا  َعاَدِة والشا  َقاَوِة، والناْص  ِر والَوَلبَ  ِ ،   :اْس  َتأثَ َر اهلل بِ  وِ 

َساغبَيَ  اِة واؼب
ََْ ِ َذِلَك، فَ َهِذِه ِعْلُمَه ا ِعْن ِد اهلل تَ َع اىل، َفَم ِن اداَعاَى ا،  والِوَ  والَفْقِر و

ََْ نِِب     ا عل       ِعْل     ِم  أو اْس     َتَدلا ِبَش     يٍء ِم     َن النُُّم     ْوِم أو الشا     َياِطنْيِ أو 
 ِِ َْ ُعنُ ُقُو رِداًة وُسْفرًا ِعيَ اًذا  :الَوْي فَ ُهَو َساِفٌر َساِذٌب، ُيْسَتَتاُب وإَّلا ُضرَِب
 .باهلل

سا   َماَواِت َواأْلَْرِض قُ   ْل ََّل يَ ْعلَ   ُم َم   ْن يف ال﴿ :َسم   ا قَ   اَل تَ َع   اىل
َعُِ     ونَ  َِ ِإَّلا اللا    ُو َوَم     ا َيْش    ُعُروَن أَيا    اَن يُ ب ْ ، وقَ     اَل [65النم    ل:] ﴾اْلَوْي    

ِإنا اللا     َو ِعْن     َدُه ِعْل    ُم السا     اَعِ  َويُ نَ      زُِّل اْلَوْي    َ  َويَ ْعلَ     ُم َم     ا يف ﴿ :تَ َع    اىل
ََ   ًدا   ُِ َوَم   ا تَ   ْدرِي نَ ْف   ٌس بِ   َأيِّ اأْلَْرَح   اِم َوَم   ا تَ   ْدرِي نَ ْف   ٌس َم   اَذا َتْكِس   

 .[34لقمان:] ﴾أَْرٍض سَبُوُت ِإنا اللاَو َعِليٌم َخِب ٌ 
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* * * 
ََ أنا للَحرََس   اِت الُعْلوِيا   ِ  أْس   َبابًا يف اغبَ   واِدِث األْرِض   ياِ   ف   إذا ثَ بَ   

(، فَ   إنا َى   َذا الَق   ْدَر َّل هَبُ   وْ  : أي َه   ا بالتاْمرُبَ   ِ  واغبِ   سِّ ُز يف َم   ا ُعلِ   َم ِمن ْ
ْخُلوقَ اِت أْعَيانَ َه ا 

َ
للُمْسِلِم أْن هَبْزَِم بِنَ ْفِيِو إِذ اهلل ُسْبَحانَُو َجَعَل بَ ْعَ  اؼب

وِص    َفاِِتَا وَحرََساِِتَ    ا َس    َبًبا لِ    بَ ْعٍ ، ولَ    ْيَس يف َى    َذا َم    ا وبُِيلُ    ُو َش    رٌْع وَّل 
 .َعْقلٌ 

ْس  ِلُموَن ِقْس  َمانِ 
ُ
ُهْم َم  ْن يَ ُق  وُل َى  َذا َّل :َلِك  ْن اؼب  َدلِي  َل َعلَ    ِم  ن ْ

 .ثُ ُبوتِِو، َفال هَبُوُز الَقْوُل ِبِو فَإناُو قَ ْوٌل ِبال ِعْلمٍ 
ٌَ يف اعُبْملَ  ِ ل أِلنا  ُو قَ  ْد ُع  ِرَف بَ ْعُض  ُو  :وآَخ ُر يَ ُق  ولُ  بَ  ْل ُى  و ثَابِ  

َْ َعلَ      َذلِ    َك ِبَقْولِ    ِو  إنا الشا    ْمَس » :ملسو هيلع هللا ىلصبِالتاْمرِبَ    ِ  وألنا الشا    رِيَعَ  َدلا    
َّل ىَبِْس  َفاِن ِلَم  ْوِت أَح  ٍد وَّل غِبََياتِ  ِو َلِكن اُهَم  ا آيَ تَ  اِن ِم  ْن آيَ  اِت  والَقَم  رَ 

َ   ا َيُك   وُن ِبُوُج   وِد « اللا   ِو ىُبَ   وُِّف ِِبَِم   ا ِعبَ   اَدهُ  ُمت اَف   ٌق َعَلْي   ِو، والتاْخوِي   ُف إمبا
ِِ اػبَْوِف فَ ُعِلَم أنا ُسُسوفَ ُهَما قَ ْد َيُك وُن َس َبًبا أِلْم ٍر ـَبُ و  ٍف، وقَ ْولُ ُو َسَب

َ     ُو بَ ْع     ُ  «َّل ىَبِْس     َفاِن ِلَم     ْوِت أَح     ٍد وَّل غِبََياتِ     وِ »:ملسو هيلع هللا ىلص ، َردٌّ ِلَم     ا َتونبا
 .النااسِ 

َْ يَ ْوَم َمْوِت إبْ رَاِىيَم فَاْعتَ َقَد بَ ْع ُ  النا اِس  فَإنا الشاْمَس َخَسَف
َْ ِمْن أْجِل َمْوتِِو تَ ْعِظيًما ِلَمْوتِِو، وأنا َمْوتَ  ُِ ُخُس وِفَها أن اَها َخَسَف ُو َسَب

أناُو َّل يَ ْنَخِسُف أِلْجِل أنا ُو َم اَت أَح ٌد وَّل أِلْج ِل أنا ُو  ملسو هيلع هللا ىلصَفأْخبَ َر الناُِّّ 
 .َحِيَي أَحدٌ 

* * * 
َفذََسَر أنا ِمْن ِحْكَمِ  َذِلَك زَبْوِيُف الِعَباِدل َسَما َيُكوُن زَبْوِيُفُهْم 

يَدِة وال زاَّلزِِل واألْمطَ اِر وكَبْ ِو َذلِ َك ِم َن َسالرِّيَ اِح الشا دِ   :يف َسائِِر اْليَ اتِ 
األْس  َباِب الا  َ قَ  ْد َتُك  وُن َع  َذابًا َسَم  ا َع  ذاَب اهلل أفبً  ا بِ  الرِّيِح والصا  ْيَحِ  

ُهْم َم  ْن أَْرَس  ْلَنا َعَلْي  ِو ﴿ :والطُّوفَ  اِن، قَ  اَل تَ َع  اىَل  َفُك  ال  َأَخ  ْذنَا ِبَذْنبِ  ِو َفِم  ن ْ
هُ  ُهْم َم   ْن َخَس   ْفَنا بِ   ِو اأْلَْرَض َحاِص   ًبا َوِم   ن ْ ْم َم   ْن َأَخَذتْ   ُو الصا   ْيَحُ  َوِم   ن ْ
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نَ    ا َوَم    ا َس    اَن اللا    ُو لِ    َيْظِلَمُهْم َوَلِك    ْن َس    انُوا أَنْ ُفَس    ُهْم  ََْرق ْ ُهْم َم    ْن َأ َوِم    ن ْ
َوَم    ا َمنَ َعنَ    ا َأْن نُ ْرِس    َل ﴿ :، وقَ    اَل تَ َع    اىل[41العنكب    وت:] ﴾َيْظِلُم    ونَ 
َنا شَبُوَد النااقَ َ  ُمْبِص َرًة َفظََلُم وا ِِبَ ا بِاْْلَيَاِت إِ  َّلا َأْن َسذاَب ِِبَا اأْلَواُلوَن َوَآتَ ي ْ

، إْخبَ  اَرُه بأنا  ُو ىُبَ  وُِّف [59اإلس  راء:] ﴾َوَم  ا نُ ْرِس  ُل بِاْْلَيَ  اِت ِإَّلا زَبْوِيًف  ا
ُ أناُو قَ ْد َيُك وُن َس َبًبا لَِع َذاٍب ي َ  ْن زُِل َسالرِّيَ اِح الَعاِص َفِ ، ِعَباَدُه ِبَذِلَك يُ بَ نيِّ

َ    ا َيُك    وُن َذلِ    َك إَذا َس    اَن اهلل قَ    ْد َجَع    َل َذلِ    َك َس    َبًبا ِلَم    ا يَ ْن    زُِل يف  وإمبا
 .األْرضِ 

* * * 
ََ  ْ ِِه ِم  ْن  :َفَم  ْن أرَاَد ِبَقْولِ  وِ  إنا ؽَبَ  ا تَ  ْأِث ًا َم  ا قَ  ْد ُعلِ  َم بِ  اغِبسِّ و

ِكنا اهلل َقْد أَمَر بِالِعَباَداِت الَا َتْدَفُع َعنا ا َم ا َىِذِه األُُموِر فَ َهَذا َحقٌّل ولَ 
ِعْن     َد اػُبُس    وِف بِالصا     الِة  ملسو هيلع هللا ىلصيُ ْرَس    ُل بِ    ِو ِم     ِن الشا    رِّ َسَم     ا أَم    َر النا    ِّا 

َْ ال رِّيُح  ملسو هيلع هللا ىلصوالصاَدَقِ  وال دَُّعاِء واَِّلْس ِتْوَفاِر والِعْت ِق، وَسَم ا َس اَن  إَذا َىبا 
اللاُهما إناا َنْس أُلك َخي ْ َر » :َوي اَر وأَمَر أْن يُ َقاَل ِعْنَد ُىُبوِِبَاأق َْبَل وأْدبَ َر وت َ 

َْ ِبِو ونَ ُعوُذ ِبك ِمْن َشرِّ َىِذِه الرِّيِح وَشرِّ َم ا  َر َما أُْرِسَل َىِذِه الرِّيِح وَخي ْ
َْ ِبوِ   .(، بإْسَناٍد َصِحْيحٍ 5/093أْخَرَجُو أضَبُد  « أُْرِسَل
الرِّيَح ِمْن َرْوِح اللاِو وإن اَه ا تَ ْأيت بِالراضْبَ ِ  وتَ ْأيت إنا » :ملسو هيلع هللا ىلصوقَاَل  

بِالَع  َذاِب فَ  ال َتُس  بُّوَىال وَلِك  ْن َس  ُلوا اللا  َو ِم  ْن َخْ َِى  ا وتَ َع  وُذوا باللا  ِو ِم  ْن 
(، بإْس    َناٍد َحَس   ٍن، فَ    أْخبَ َر أن اَه    ا تَ    ْأيت 7403أْخَرَج    ُو أضبَ    ُد  « َش   رَِّىا

تَْأيت بِالَعَذاِب، وأَمَر أْن َنْسأَل اهلل ِم ْن َخْ َِى ا ونَ ُع وَذ ب اهلل ِم ْن بِالراضْبَِ  و 
 .َشرَِّىا

أْن يَ ْفَع   َل الَعْب   ُد ِعْن    َد  :فَ َه   ِذِه السُّ   ناُ  يف أْس   َباِب اػبَ   ْ ِ والشا   رِّ 
ُِ اهلل بِ ِو اػبَي ْ  َر، وِعْن َد أْسَباِب اػَبْ ِ الظااِىَرِة واألْعَماِل الصااغبَِِ  َما هَبِْل
 .أْسَباِب الشارِّ الظااِىَرِة ِمَن الِعَباَداِت َما َيْدَفُع اهلل ِبِو َعْنُو الشارِّ 

َفأما  ا َم  ا ىَبَْف    ِم  َن األْس  َباِب فَ لَ  ْيَس الَعْب  ُد َم  ْأُمورًا بِ  أْن يَ َتَكلا  َف 
اهلل ُمْؤنَ  َ  الشا  رِّ  َسَف  اهُ   :َمْعرِفَ تَ  ُول بَ  ْل إَذا فَ َع  َل َم  ا أَم  َر بِ  ِو وتَ   َرَك َم  ا َحظَ  رَ 
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َوَم ْن يَ تا ِق اللا َو هَبَْع ْل لَ ُو ﴿ :وَيساَر َلُو أْسَباَب اػَبْ ِ، َسَما قَ اَل اهلل تَ َع اىل
ُِ َوَم   ْن يَ تَ وَسا   ْل َعلَ     اللا   ِو فَ ُه   َو  *ـَبَْرًج   ا  َويَ ْرزُْق   ُو ِم   ْن َحْي   ُ  ََّل وَبَْتِس   

الط  الق: ] ﴾ْد َجَع  َل اللا  ُو ِلُك  لِّ َش  ْيٍء قَ  ْدرًاَحْس  ُبُو ِإنا اللا  َو بَ  اِلُغ أَْم  رِِه قَ  
 .(5 ، فَ َتأماْل َىَذا الَوْجَو فَإناُو َدِقْيقٌ [9-3

* * * 
َم ا يَ ُدلُّ عل   نَ ْف ي األْس َباِب  ملسو هيلع هللا ىلصوَسَذا لَْيَس يف َح ِدْيِ  النا ِِّّ 

ََْ َِى ا، و  ٌر واْرتِبَ اٌط يف  ا لَ ْيَس ؽبَ ا تَ أثِي ْ لِْيُل عل   َذلِ َك بالُكلِّياِ ، أو أها ال دا
إنا الشا     ْمَس والَقَم     َر َّل » :قَ     اَل يَ      ْوَم َم     ْوِت َولَ     ِدِه إبْ      رَاِىْيمَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنا     ُو 

« ىَبِْسَفاِن ِلَمْوِت أَحٍد وَّل غِبََياتِِو، فَإَذا رَأيْ ُتم َذِلَك فَ اف َْزُعوا إىل الصا الةِ 
عل  بُْطالِن الَق ْوِل بَنِف ي  ُمت اَفٌق َعَلْيِو، وَىَذا اغَبِدْيُ  ِمْن أْعَظِم اغُبَم ِ 

، ِعْلًم ا  ملسو هيلع هللا ىلصاألْسَباِب، فَإناو  أْخ َأ أن اُهم ا آيَ تَ اِن ِم ْن آيَ اِت اهلل لَ ْيَس إَّلا
َها إَّلا اهلل تَ َع      اىل طَُر والنابَ      اُت واغبَيَ       َواُن  :أنا آيَ     اِت اهلل َّل وُبِْص      ي ْ

َ
فَ      اؼب

الا  ْخُلْوقَاِت آيَاتُُو تَ َع اىل الدا
َ
ََ  ملسو هيلع هللا ىلصُ  َعَلْي ِو، فَ لَ ْم يَ ْقِص ْد وَسائُِر اؼب ِْبِ  أنا يُ 

أو يَُدلَِّل عل  أنا ُسُسْوَف وُخُس ْوَف الشا ْمِس والَقَم ِر آيَ تَ اِن، ألنا َى َذا 
 َمْعُلْوٌم َلَدى َبِ  آَدَم َضُرْوَرًة!

َ أن اُهم    ا آيَ تَ    اِن َّل  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َوايَ    ُ  اغبَ    ِدْيِ  أنا النا    ِّا  أرَاَد أْن يُ بَ     نيِّ

َفَع   اِن وَّل َيُض   رااِن، فَ نَ َف     َربا   ا أْن َيُك   ْوَن ؽبُم   ا  ملسو هيلع هللا ىلصِن وَّل إؽبَ   اِن، وَّل يَ ن ْ
ٌر ِمْن ُجهااِل الَع َرِب  ٌِ يف َمْوِت أو َحَياِة أَحٍد، َسما َساَن يَ ُقْولُُو َسِِي ْ َسَب
ٌِ وأثَ   ٌر ُمْطَلًق  ا،  م  ا لَ  ْيَس ؽبُم  ا َس  َب ِعْن  َد اَّلْنِكَس  اِف، وَى  َذا َّل يَ ْع  ِ  أها

ِِ لَْيَس نَ ْفًيا عَبِمْيِع األْسَباِب!فنَ فَ   ُي بَ ْعِ  الساَب
* * * 

                                                 

( باْخِتَص       اٍر 95/091،  (35/069َّلب      ِن تَ ْيِميا       َ   « ؾَبُْم       وَع الَفتَ       اَوى»( اْنظُ      ْر : 5 
 وَتَصرٍُّف.
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قَ  ْوَّلِن « َّل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت أَحٍد وَّل غِبََياتِ وِ » :ملسو هيلع هللا ىلصويف قَ ْولِِو 
 :ألْىِل الِعْلمِ 

َِ وَحَياتَ        ُو َّل َيُك        ْوُن َس        َبًبا يف  أَح        ُدُىَما: َيِّ        
أنا َم        ْوَت اؼب

ََ   ْ ِِىم ِعْن   َد اْنِكَس   اِفِهما، َسم   ا َس   اَن يَ ُقوْ  لُ   ُو َسِِي ْ   ٌر ِم   ْن ُجها   اِل الَع   َرِب و
َْوِت َعِظْيٍم أو لوَّلَدِة َعِظْيٍم، فأْبَطَل النا ُِّّ  :اَّلْنِكَسافِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصإنا َذِلَك ؼب
َِ وَحَياَتُو َّل يُؤث ُِّر يف ُسُسْوِفِهما أْلَبتا َ  َيِّ

 .َذِلَك، وأْخَأ أنا َمْوَت اؼب
ُل َع  ِن اْنِكَس  اِفِهما َم  ْوٌت وَّل َحيَ  اٌة، فَ  ال أنا  و َّل وَبُْص  والثَّ  اني: 

ا َذلِ َك زَبْوِيْ ٌف  ٍَ وَّل غبََياِة َحَي، وإمبا َْوِت َميِّ
َيُكْوُن اْنِكَسافُ ُهما َسَبًبا ؼب

  :ِم   َن اهلل لِعبَ   اِدِه أْج   َرى الَع   اَدَة حُبُص   ْولِِو يف أْوقَ   اٍت َمْعُلْوَم   ٍ  باغِبَس   ابِ 
 .رِِه وَسرَارِهسطُُلْوِع اؽِبالِل وإْبَدا

* * * 
وكَبْ    ُن َّل نُ ْنِك    ُر أنا اهلل ُس    ْبَحانَو وُبْ    ِدُث ِعْن    َد الُكُس    ْوفَ نْيِ ِم    ْن 
أْقِض  َيِتِو وأْق  َدارِِه َم  ا َيُك  ْوُن بَ  الًء لَق  ْوٍم وُمِص  ْيَبً  ؽبُ  م، وهَبَْع  ُل الُكُس  ْوَف 

إىل ذِْسِر اهلل،  :زَعِ ِعْنَد الُكُسْوِف بالفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَبًبا ِلَذِلَك، وؽبََذا أَمَر الناُِّّ 
 َِ والصاالِة، والِعَتاَقِ ، والصاَدَقِ ، والصَِّياِم ألنا َىِذِه األْشَياَء َتْدَفُع ُمْوِج 
ِِ التاْخوِيْ ِف  َا َجَعلَ ُو فَ لَ ْوَّل اْنِعَق اُد َس َب

الَكْسِف الاِذي َجَعَلُو اهلل َسَبًبا ؼب
ا أَمَر بَدْفِع ُمْوِجِبِو ِِبَِذِه الِعبَ 

َ
 .اَداتِ ؼب

َه    ا َم    ا َيَش    اَء ِم    َن  وهلل تَ َع    اىل يف أيا    اِم َدْى    رِِه أْوقَ    اٌت وُبْ    ِدُث ِفي ْ
َِ تِلَ     َك  ال     َبالِء والن اْعم     اِء، ويَ ْقِض     ي ِم     َن األْس     َباِب دب     ا يَ     ْدَفُع ُمْوِج     
َ  ْن قَ  اَم بِ  ِو أو يُ َقلِّلُ  ُو أو ىُبَفُِّف  ُو َفَم  ْن فَ  زَِع إىل تِْل  َك األْس  َبابِ 

 األْس  َباِب ؼب
أو بَ ْعِض   َها انْ   َدَفَع َعْن   ُو الشا   رُّ الا   ِذي َجَع   َل اهلل الُكُس   ْوَف َس   َبًبا لَ   ُو أو 

 .بَ ْعَضوُ 
وؽبَ  َذا قَ  لا َم  ا َيْس  َلُم أطْ  رَاُف األْرِض َحْي  ُ  ىَبَْف    اإليْب  اُن وَم  ا 
ِِ الُكُس    ْوِف،  َه    ا ِم    ْن َش    َر َعِظ    ْيٍم وَبُْص    ُل بَس    َب َج   اَءْت بِ    ِو الرُُّس    ُل ِفي ْ
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َه ا ن ُ ْوُر النُّبُ  واِة والِقيَ اُم دب ا َج اَءْت بِ ِو وَتسْ  َِ َيْظَه ُر ِفي ْ َلُم ِمْن ُو األَم اِسُن الا 
ا َها ِجد   .(6 الرُُّسُل أو يَِقلُّ ِفي ْ

 "َساْترِيْ نَ     ا"، وإْعَص     اُر "ُتُس     ونَاِمي"ولَ     ْيَس َعنا     ا بَبِعْي     ٍد: زِلْ     زَاُل 
رَُى   ا َسِِي ْ   ٌر، واهلل أْعلَ   "رِيْ تَ   ا"و ََي ْ َوَم   ا نُ ْرِس   ُل ﴿ :وَسم   ا قَ   اَل تَ َع   اىل .مُ ، و

 .[59اإلسراء:] ﴾بِاْْلَيَاِت ِإَّلا زَبْوِيًفا
* * * 

وأما      ا إْنَك      اُر بَ ْع      ِ  النا      اِس أْن َيُك      وَن َش      ْيٌء ِم      ْن َحرََس      اِت 
ََْ َِىا ِمَن األْسَباِب فَ ُهو أْيًضا قَ ْوٌل ِبال ِعْل ٍمل ولَ ْيَس لَ ُو يف  ِِ و الَكواِس

ََْ َِى  ال فَ  إنا النُُّص  وَص تَ  ُدلُّ َعلَ    َذلِ  َك دَ  لِي  ٌل ِم  َن األِدلا  ِ  الشا  ْرِعياِ  وَّل 
ِخالِف َذِلَك َسَما يف اغبَ ِديِ  الا ِذي يف السُّ َنِن َع ْن َعاِئَش َ  َرِض َي اللا ُو 

َه  ا يَ  ا َعاِئَش  ُ  تَ َع  وِذي ب  اهلل » :َنظَ  َر إىل الَقَم  ِر فَ َق  الَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنا النا  ِّا  :َعن ْ
َِ ِم      (، 6/60أْخَرَج     ُو أضبَ     ُد  « ْن َش     رِّ َى     َذا فَ َه     َذا الَواِس     ُق إَذا وقَ     

 .(، وُىَو َصِحْيحٌ 3366والت اْرِمِذيُّ  
أنا اللا َو » :ملسو هيلع هللا ىلصوَسَما تَ َقداَم يف َحِديِ  الُكُسوِف َحْي ُ  أْخبَ  َر 

َ أنا َمْع َ  قَ  ْوِل النا ِِّّ «ىُبَوُِّف ِِبَِما ِعبَ اَدهُ  َّل ىَبِْس َفاِن » ملسو هيلع هللا ىلص ، وقَ ْد تَ بَ  نيا
ْوِت فَ ُه  و «ِلَم  ْوِت أَح  ٍد وَّل غِبََياتِ  وِ 

َ
، أْي َّل َيُك  وُن الُكُس  وُف ُمَعلا  اًل بِ  اؼب

نَ ْفُي الِعلاِ  الَفاِعَلِ  َسَما يف اغَبِديِ  اْلَخِر الاِذي يف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعِن 
إْذ ُرِمَي  ملسو هيلع هللا ىلصِعْنَد الناِِّّ أن اُهْم َسانُوا »اْبِن َعبااٍس َعْن رَِجاٍل ِمَن األْنَصاِر 

ُسنا  ا   :فَ َق  اُلوا وَن ؽِبَ  َذا يف اعبَاِىِليا  ِ ؟َم  ا ُسْن  ُتْم تَ ُقولُ   :بِ  َنْمٍم فَاْس  تَ َناَر فَ َق  الَ 
لَ   َ  َعِظ    يٌم، أْو َم   اَت َعِظ   يٌم فَ َق    الَ  :نَ ُق   ولُ  إنا   ُو َّل يُ ْرَم     ِِبَ    ا  :ُولِ   َد اللاي ْ

اللا     َو إَذا َقَض       بِ     األْمِر َس     باَح ضَبَلَ     ُ   ِلَم     ْوِت أَح     ٍد وَّل غِبََياتِ     ِو وَلِك     نا 
 .، وذََسَر اغَبِديَ  يف ُمْسَفِِق الساْمعِ «الَعْرشِ 

                                                 

 ( باْخِتَصاٍر .991، 3/909َّلبِن الَقيِِّم  « ِمْفَتاَح َداِر الساَعاَدةِ »( اْنظُْر : 6 
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أْن َيُكوَن الراْمُي ِِبَ ا أِلْج ِل أنا ُو قَ ْد ُولِ َد َعِظ يٌم  ملسو هيلع هللا ىلصفَ نَ َف  الناُِّّ 
ُْسَفِِقنَي السامْ 

 .عَ أْو َماَت َعِظيٌمل َبْل أِلْجِل الشاَياِطنِي اؼب
َفف   ي ِس   ال اغبَ   ِديَِ نْيِ ِم   ْن أنا َم   ْوَت النا   اِس وَحيَ   اتَ ُهْم َّل َيُك   وُن 
َس   َبًبا ِلُكُس   وِف الشا   ْمِس والَقَم   ِر وَّل الراْم   َي بِ   الناْمِمل وإْن َس   اَن َم   ْوُت 

 : ََ أنا »بَ ْع  ِ  النا  اِس قَ  ْد يَ ْقَتِض  ي ُح  ُدوَث أْم  ٍر يف السا  َمواِت َسَم  ا ثَ بَ  
ُمت اَف   ٌق َعَلْي   ِو، وأما   ا َس   ْوُن « ِن اْىتَ    زا ِلَم   ْوِت َس   ْعِد بْ   ِن ُمَع   اذٍ َع   ْرَش ال   راضبَْ 

ََي ْ    رُُه قَ    ْد َيُك    وُن َس    َبًبا غِبَ    اِدٍث يف األْرِض ِم    ْن َع    َذاٍب  الُكُس    وِف أْو 
ََْ ِهِ   .(7 فَ َهَذا َقْد أثْ َبَتُو اغَبِديُ  نَ ْفُسوُ  :يَ ْقَتِضي َمْوتًا أْو 

* * * 
 "ؾَبُْم  ْوِع الَفتَ  اَوى"الِم اب  ُن تَ ْيِميا  َ  َرضِبَ  ُو اهلل يف قَ  اَل َش  ْيُخ اإلْس  

 95/099): " ََ وإْن َس   اَن ُمْنَتِس    ًبا إىَل -ِم    ْن َع   وامِّ النا    اِس  :فَ   إْن قُ ْل   
َْ َس  َبًبا غِبُ  ُدوِث أْم  ٍر ألَبتا  َ   -ِعْل  مِ  َم  ْن هَبْ  زُِم بِ  أنا اغَبرََس  اِت الُعْلوِيا  َ  لَْيَس  

َا اْعتَ َقدَ  َُح راِم الا ِذي قَ اَل  وُردبا
أنا ذَبْوِيَز َذِلَك وإثْ َباَتُو ِمْن صُبَْلِ  الت اْنِميِم اؼب

تَ  َبَس ُش  ْعَبً  ِم  ْن » :ملسو هيلع هللا ىلصفي  ِو النا  ُِّّ  تَ  َبَس ُش  ْعَبً  ِم  ْن النُُّم  وِم فَ َق  ْد اق ْ َم  ِن اق ْ
َ    ا اْح    َت ا « السِّ    ْحِر زَاَد َم    ا زَادَ  ََي ْ    رُُه، وُردبا بَ ْعُض    ُهْم دبَ    ا  َرواُه أبُ    و َداُوَد و
، واْعتَ َق  َد أنا «َّل َيْكِس  َفاِن ِلَم  ْوِت أَح  ٍد وَّل غِبََياتِ  وِ » :َفِهَم  ُو ِم  ْن قَ ْولِ  وِ 

أْي َّل َيْكِس َفاِن لَِيْح ُدَث َع ْن َذلِ َك َم ْوٌت  :الِعلاَ  ُىَنا ِىَي الِعلاُ  الَوائِيا  ُ 
 أْو َحَياٌة؟

ِبال ِعْل ٍم وقَ ْد َح راَم اهلل عل    قَ ْوُل َىَذا َجْهٌلل ألناُو قَ ْولٌ  :قُ ْلَ
الراُجِل أْن يَ ْنفي َما لَْيَس لَ ُو بِ ِو ِعْل ٌم وَح راَم َعَلْي ِو أْن يَ ُق وَل َعلَ   اللا ِو َم ا 

 :وأْخبَ َر أنا الاِذي يَ ْأُمُر بِ الَقْوِل ِبوَ ْ ِ ِعْل ٍم ُى و الشا ْيطَاُن فَ َق الَ  .َّل يَ ْعَلمُ 
َ    ا ﴿ :، وقَ   الَ [36اإلس   راء:] ﴾بِ   ِو ِعْل    مٌ  وَّل تَ ْق   ُف َم   ا لَ    ْيَس لَ   كَ ﴿ ِإمبا

 ﴾يَ     ْأُمرُُسْم بِالسُّ     وِء َواْلَفْحَش     اِء َوَأْن تَ ُقولُ     وا َعلَ       اللا     ِو َم     ا ََّل تَ ْعَلُم     ونَ 
َها َوَما ﴿ :، وقَالَ [069البقرة:] ََ َما َ َهَر ِمن ْ َا َحراَم َرِبَِّ اْلَفَواِح ُقْل ِإمبا

                                                 

 ( بَتَصرٍُّف .35/074ْيِمياَ   َّلبِن ت َ « ؾَبُْموَع الَفَتاَوى»( اْنظُْر : 7 
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ُْثَ َواْلبَ ْو  َي ِبوَ ْ ِ اغْبَ قِّ َوَأْن ُتْش رُِسوا بِاللا ِو َم ا ملَْ يُ نَ  زِّْل بِ ِو ُس ْلطَانًا َبَطَن َواإْلِ
، فَإنا  ُو لَ  ْيَس يف  [33األع  راف:] ﴾َوَأْن تَ ُقولُ  وا َعلَ    اللا  ِو َم  ا ََّل تَ ْعَلُم  ونَ 

ِستَ  اِب اهلل، وَّل يف ُس  ناِ  َرُس  ولِِو، وَّل قَ  اَل أَح  ٌد ِم  ْن أْى  ِل الِعْل  ِم َذلِ  َك، 
  يف الَعْقِل، وَما يُ ْعَلُم بِالَعْقِل َما يُ ْعَلُم ِبِو نَ ْفُي َذِلَك!وَّل

فَالَقْوُل بِاألْحَكاِم النُُّموِمياِ  بَاِطٌل َعْقاًل ؿُبَراٌم َش ْرًعا، وَذلِ َك أنا 
 ِْ ََ َْ ُمْس َتِقلاً  بَ ْل تَ ْأِثُ  األْرَواِح و َى ا َحرََسَ  الَفَلِك وإْن َساَن ؽبَا أثَ ٌر لْيَس

َِ يف  َالِئَك ِ  أَش دُّ ِم ْن تَ ْأِث ِِه، وَس َذِلَك تَ ْأِثُ  األْجَس اِم الطاِبيِعيا ِ  ال 
ِمَن اؼب

ََ    ْ ِِه ِم    ْن أْعظَ    ِم  األْرِض، وَس    َذِلَك تَ    ْأِثُ  قُ لُ    وِب اْلَدِميِّ    نَي بِال    دَُّعاِء و
ْش     تَ 
ُ
ُْس     ِلِمنَي، وَسالصا     ابَِئِ  اؼب

    َؤث ِّرَاِت بِات َِّف     اِق اؼب
ُ
ِوِلنَي بِأْحَك     اِم النُُّم     وِم اؼب

ََ    ْ ِِىْم ِم    ْن َس    ائِر األَُم    مِ  ، وإْن  :و ِِ فَ ُه    و يف األْم    ِر الَع    امِّ ُج    ْزُء السا    َب
ََي ْ ُر  ِِ فَ الِعْلُم بِ ِو  ٌِ ُمْس َتِقلٌّ أْو أنا ُو ُمْس تَ ْلزٌِم لَِتَم اِم السا َب فَ َرْضَنا أناُو َس َب

َض الِعْلُم بِ ِو َفَمَح لُّ تَ ْأِث ِِه َّل يَ ْنَض ِبُ ل إْذ فبُِْكٍن ِلُسْرَعِ  َحرََسِتِو، وإْن فُرِ 
لَ   ْيَس تَ   ْأِثُ  ُخُس   وِف الشا   ْمِس يف اإلْقلِ   يِم الُف   الِفِّ بِ   أْوىَل ِم   َن اإلْقلِ   يِم 
ٌِ ُمْسَتِقلٌّ َقْد ُحصِّ َل ِبُش ُروِطِو وُعلِ َم بِ ِو فَ ال  اْلَخِر، وإْن فُِرَض أناُو َسَب

َِ أنا َم  ا َيْص  وُ  ُر ِم  َن األْعَم  اِل الصا  اغبَِِ  ِم  َن الصا  الِة والزاَس  اِة والصِّ  َياِم َريْ  
واغَب ِّ وِصَلِ  األْرَحاِم وكَبِْو َذِلَك فباا أَمَرْت ِبِو الشارِيَعُ  يُ َعاِرُض ُمْقَتَض  

ل وؽِبَ   َذا أَمَرنَ   ا النا   ُِّّ  ِِ  بِالصا   الِة وال   دَُّعاِء واَِّلْس    ِتْوَفارِ  ملسو هيلع هللا ىلصَذلِ   َك السا   َب
والِعْت    ِق والصا    َدَقِ  ِعْن    َد اػُبُس    وِف وأْخبَ     َر أنا ال    دَُّعاَء وال    َبالَء يَ ْلَتِقيَ    اِن 

َُنمُِّموَن يَ ْعَفُِفوَن ِبَذِلكَ 
 ."فَ يَ ْعَتِلَماِن بَ نْيَ الساَماِء واألْرِض، واؼب

* * * 
ُم       وَنل َح       َّتا إفِّ " :(35/079وقَ       اَل أيًض       ا   َُنمِّ

وَىَك       َذا اؼب
ِبِدَمْش َق وَحَض َر ِعْن ِدي ُرَؤَس اُؤُىْم، وبَ ي اْن َ َفَس اَد ِص َناَعِتِهْم  َخاطَْبتُ ُهمْ 

ُهمْ  ِتَها قَ    اَل َرئِ    يٌس ِم    ن ْ َِ يَ ْعَفِفُ    وَن ِبِص    حا واهلل إنا    ا  :بِاألِدلا    ِ  الَعْقِليا    ِ  الا    
 َنْكِذُب ِماَئَ  ِسْذبٍَ  َحَّتا َنْصُدَق يف َسِلَمٍ !
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ُِ وَذِلَك أنا َمب َْ  ِعْلمِ  ِه ْم َعلَ   أنا اغَبرََس اِت الُعْلوِيا َ  ِى َي السا َب
َ  ا َيُك  وُن  ِِ وَى  َذا إمبا َُس  با

ُِ الِعْل َم بِاؼب ِِ يُوِج   يف اغبَ واِدِث، والِعْل  ُم بِالسا  َب
ُِ التا  امُّ الا  ِذي َّل يَ َتَخلا  ُف َعْن  ُو ُحْكُم  ُو وَى  ُؤَّلِء أْسَِ   ُر َم  ا  إَذا ُعلِ  َم السا  َب

ْن َعِلُم   وا   ُج   ْزًءا َيِس   ًا ِم  ْن صُبْلَ   ِ  األْس  َباِب الَكِِ    َِة وَّل يَ ْعَلُم  وَن   إ
واِنعَ 
َ
 .انْ َته  "يَ ْعَلُموَن بَِقياَ  األْسَباِب وَّل الشُُّروَط وَّل اؼب

-3/43وقَ   اَل اب   ُن الَق   يِِّم َرضِبَ   ُو اهلل يف ِمْفتَ   اِح َداِر السا    َعاَدِة  
ْي        َع األْس        َباِب  ( َرد ا عل          الا        ِذْيَن يَ ْزُعُم        ْونَ 59 أن اُه        م يَ ْعَلُم        ْوَن صبَِ

   ؤث ِّرَاتِ 
ُ
ْي   ِع " :واؼب يف الَك   الِم عل     بُطْ   الِن ِعْل   ِم األْحَك   اِم أنا َمْعرِفَ   َ  صبَِ

ُؤث ِّرَاِت الَفَلِكيا ِ  فُبَْتِنَع ٌ ، وإَذا َس اَن َس َذِلَك اْمتَ نَ َع اَّلْس ِتْدَّلُل ب األْحَواِل 
اؼب

ْي   ِع الَفَلِكيا   ِ  عل     ُح   ُدْوِث اغبَ    َواِدِث السُّ   ْفِلياِ ، وإمبا   ا قُ ْلنَ   ا أنا َمْعرِفَ   َ  صبَِ
ُؤث ِّرَاِت الَفَلِكياِ  فُبَتِنَعٌ  لُوُجْوٍه،  ُُثا ذََسَرَىا(

 :اؼب
َه  ا:  ِِ ِفْيم  ا ذََس  ْرُا ِم  َن السا  ْعِد وال  ناْحِس، ِمن ْ َر الَكَواِس   أنا تَ  أثِي ْ

ََ  ْ ِِه َفَم ََّت مل وبُِ  ْ  إما ا ب الناظَِر يف ُمْف  َرِدِه وإما ا ب   الناظَِر إىل اْنِض َماِمِو إىل 
َُنمُِّم ِبَاتَ نْيِ اغبَالَتَ نْيِ مل َيِصْح ِمْنُو أْن وَبُْكَم لَ ُو بتَ أِثٍ ، ومل وَبُْص ْل إَّلا 

اؼب
 عل  تَ َعاُرِض الت اْقِدْيِر!
َه      ا:  ِِ يف الَع      وِمن ْ ْعُق      ْوَل ِم      ْن تَ      أِثِ  َى      ِذِه الَكَواِس      

َ
امل أنا اؼب

ِِ َمَس اِقِ  ُش َعاَعاِِتا ُتَس خُِّن َى َذا الَع املَ أنْ َواًع ا  :السُّْفلي ُىَو أها ا حَبَس 
 .ِمَن السُُّخْونَ ِ 

فأما      ا تَأِث َاُِت      ا يف ُحُص      ْوِل األْح      َواِل الن اْفَس      انِياِ  ِم      َن ال      ذاَساِء 
ِو والوِ َ  والَفْق ِر واؽبَ  مِّ وال َبالَدِة والسا َعاَدِة والشا َقاَوِة وُحْس ِن اػبُلُ  ِق وقُ ْبِح 

ِة واألمِل، فَ لَ  ْو َس  اَن َمْعُلوًم  ا لَك  اَن طَرِيْ  ُق ِعْلِم  ِو إما  ا ب  اػَبِأ  والسُّ  ُرْوِر واللا  ذا
الا   ِذي َّل هَبُ   ْوُز َعَلْي   ِو الَك   ِذُب أو اغبِ   سِّ الا   ِذي َيْش   َفُِك ِفْي   ِو النا   اُس، أو 

ََي ْ ُر َمْوُج ْوٍد اْلَبتا َ ، ف الَقْوُل  َضُرْوَرِة الَعْقِل أو َنظَرِِه، وَشيءٌ  ِمْن َىَذا ُسلِّ و 
 .انْ تَ َه  "ِبِو بِاِطلٌ 

* * * 
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  أْن آُخ  َذ َُ وقَ ْب  َل اػبُ  ُرْوِج ِم  ْن ُمِهما  اِت َى  َذا الَفْص  ِل، أْحَبْب  
دبََم   اِمِع فَ َوائِ   ِدِه وَش   َوارِِدِه يف ُخالَص   ٍ  تُ َق   رُِّب الَبِعْي   َد، وُتَس   هُِّل الطارِيْ   َق 

َفْهِمِو ورَبِْصْيِل أْحَكاِم ِو، وَذلِ َك ِم ْن ِخ الِل َض ْبِ  ُش ُرْوِطِو، َفَك اَن َم ا ل
 :يَلي

ًرا  وخَ ْعَد أنَّ تَ َقرََّر للَجِمْيِع أنَّ للَحرََكاِت الَفَلِكيَِّة الُعْلوِيَِّة تَ أثِي ْ
َر وا ل َّْحِقْيَق الخُدَّ في الَحَواِدِث األْرِضيَِّة الس ْفِليَِّة، إالَّ أنَّ َىَ ا ال َّأثِي ْ

ٍِ أْرخَ َعٍة:  َلُو ِمْن ُشُرْو
ُِ األوَُّل:  َر اغَبرََس       اِت الَفَلِكيا       ِ  يف اغبَ       َواِدِث ال َّ       ْر أنا تَ       أثِي ْ

ْعُلْوَمِ  باغِبسِّ والتاْمرُبَِ ، أما ا َم ِن اداَع   َذلِ َك  :األْرِضيا ِ 
َ
ُىَو يف األُمْوِر اؼب

 .َو َساِذٌب ُمْفَفٍ يف األُمْوِر الَوْيِبياِ  فَ هُ 
ُِ الثَّ  اني:  َْ ُمْس  َتِقلاً  بنَ ْفِس  َها، ال َّ  ْر أنا َى  ِذِه التا  أثِي ْرَاِت لَْيَس  
 .َبْل بتَ ْقِدْيِر اهلل وَمِشْيَئِتوِ 

ُِ الثَّاِلُث:  ا أْيًضا بَ ْعَد تَ ْقِدْيِر اهلل تَ َع اىل ؽبَ ا، َّل يَ ْل َزُم ال َّْر وأها
َفرَِدًة ُمسْ  ٌِ أْن َتُكْوَن ُمن ْ ، َبْل ِىَي ُجْزٌء ِم َن األْج زَاِء، وَس َب ِِ َتِقلاً  بالساَب

 .ِمَن األْسَباِب الاَِ َّل يَ ْعَلُمَها إَّلا اهلل تَ َعاىل
ُِ الرَّاِخُع:  َِ يُ َق دِّرَُىا اهلل تَ َع اىل إَذا ال َّْر وأنا َىِذِه األْس َباَب الا 

، لَ  ْيَس بالضا  ُرْورِي أْن يَ َق  َع اغبَ   َْ ، بَ  ْل قَ  ْد َيُك  ْوُن اْجَتَمَع   َدُث األْرِض  يُّ
اِنَع ُىَو 

َ
َِ واؼب َرَىا، َمع ِعْلِمَنا أنا الساَب ُىَناِلَك َمَواِنَع سَبْنَ ُعَها، وتُ َعطُِّل تَأثِي ْ

 .أْيًضا بَقَضاِء اهلل وَقَدرهِ 
 واغَبْمُد هلل َربِّ الَعاؼبنِْيَ 
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 الَفْصُل الَ اِملُ 
 ِر في الَحَواِدِث األْرِضيَّةِ آثَاُر ال َّْمِل والَقمَ 

فَإَذا تَ َقراَر ِفْيما َسَبَق أنا للَحرََساِت الَفَلِكيا ِ  أْس َبابًا يف اغبَ َواِدِث 
األْرِض ياِ  ِفْيم  ا ُى َو َمْعلُ  ْوٌم ب اغِبسِّ والتاْمرُبَ  ِ ل فإنان ا واغبَالَ  ُ  َى ِذِه َّل نُ نَ  ازُِع 

َذا الَع   امِل بالرُّطُْوبَ   ِ  والبُ    ُرْوَدِة واليُبُ ْوَس   ِ  يف تَ   أِثِ  الشا   ْمِس والَقَم   ِر يف َى   
وتَ َواِبِعَه    ا وتَأِث َِى    ا يف أبْ    َداِن اغبَي ْ    َواِن والنابَ    اِت، وَلِك    ْن نُبَ    ا ُج    ْزٌء ِم    َن 
ُ    ؤثِِّر، ولَْيَس    ا دبُ   ؤثٍِّر تَ    اَم فَ    إنا تَ    أِثَ  الشا   ْمِس َم    َِاًل إمبا    ا َس    اَن 

ِِ اؼب السا   َب
َواِء وقُ بُ ْولِِو للسُُّخْونَِ  واغَبرَاَرِة باْنِعَك اِس ُش َعاِع الشا ْمِس َعَلْي ِو بَواِسطَِ  اؽبَ 

ِعْن  َد ُمَقابَ َلِتَه  ا عبِ  ْرِم األْرِض، وىَبَْتلِ  ُف َى  َذا الَقبُ   ْوُل ِعْن  َد قُ   ْرِب الشا  ْمِس 
 .ِمَن األْرِض وبُ ْعِدَىا

َكاثُِفَه    ا وبُ ُرْوَدِِت    ا فَ َيْخَتلِ    ُف َح    اُل اؽبَ    َواِء وأْح    َواُل األخبِْ    َرِة يف تَ 
ُِ ُج  ْزُء الشا  ْمِس  وتَ َلطُِّفَه  ا وَحرَاَرِِت  ا ب  اْخِتالِف َى  ِذِه األْس  َباِب، والسا  َب

ْوِجبَ    ُ  َّلْنِعَك    اِس يف َذلِ    َك، واألْرُض ُج    ْزٌء، واؽبَ    َواُء ُج    
ُ
َقابَ لَ    ُ  اؼب

ُ
ْزٌء، واؼب

ََحلُّ الَقاِبُل للتاأِثِ  واَّلْنِفَعاِل ُجْزءٌ 
 .األِشعاِ  ُجْزٌء، واؼب

* * * 
 :آثَاُر ال َّْمِل في الَحَواِدِث األْرِضيَِّة 

 َِ ِِ بُ ْع  ِد الشا  ْمِس َع  ْن ظَبْ   وكَبْ  ُن َّل نُ ْنِك  ُر أنا قُ   واَة البَ   ْرِد بَس  َب
َِ رؤْوِسَنارُ  ِِ قُ ْرِب الشاْمِس ِمْن ظَبْ  .ؤْوِسَنا، وقُ واَة اغَبرِّ بَسَب

وَّل نُ ْنِكُر أْيًض ا اْرتِبَ اُط ُفُص ْوِل الَع امِل األْربَ َع ِ  حَبرََس اِت الشا ْمِس 
 وُحُلْوؽبا

 .يف أبْ رَاِجَها
* * * 

ِتَواِء إىل وَّل نُ ْنِك   ُر أنا السُّ   ْوَداَن ؼبا   ا َس   اَن َمْس   َكنُ ُهم َخ    ا اَّلْس   
َِ الشاْمُس سَبُرُّ عل  ُرؤْوِسِهم يف السا َنِ   ؿُبَاَذاِة فَبَرِّ رَأِس الساَرطَاِن، وَساَن
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 َْ إما    ا َم    راًة وإما    ا َم    راتَ نْيَ َتَس    واَدْت أبْ    َداُهم، وُجعِ    َدْت ُش    ُعْورُُىم، وقَ لا    
 .ُرطُْوبَ تُ ُهم

اَذاِة فبَ  رِّ السا  َرطَاِن فالسا  َواُد وأما  ا الا  ِذْيَن َمَس  اِسنُ ُهم أق ْ  َرُب إىل ؿُبَ  
ِفْيِهم أَقلُّ، وطََبائُِعُهم أْع َدُل، وأْخالقُ ُه م أْحَس ُن، وأْجَس اُمُهم أْلطَ ُف،  

 .سأْىِل اؽبِْنِد والَيَمِن وبَ ْعِ  أْىِل الَوْربِ 
وَعْك  ُس َى  ؤَّلِء الا  ِذْيَن َمَس  اِسنُ ُهم عل    فَب  رِّ رَأِس السا  َرطَاِن إىل 

َُ  ؿُبَ   اَذاةِ  ٍَ الُكب ْ   َرى، فَ َه   ؤَّلِء ألْج   ِل أنا الشا   ْمَس َّل ُتَس   اِم بَ نَ   اِت نَ ْع   
ُهم أْيًضا بُ ْعًدا َسِِ ًا، ومل يَ ْعِرْض ؽبُ م َح رٌّ َش ِدْيٌد  ُعُد َعن ْ ُرؤْوَسُهم، وَّل تَ ب ْ
وَّل بَ    ْرٌد َش   ِدْيٌد، فَ   أْلَوانُ ُهم ُمتَ َوسِّ   طٌَ ، وأْجَس   اُمُهم ُمْعَتِدلَ   ٌ ، وأْخالقُ ُه   م 

 .َلٌ ، َسأْىِل الشااِم والِعرَاِق وُخرَاَساَن وفَاِرَس والصِّنْيِ فَاضِ 
ُُثا َم   ْن َس   اَن ِم   ْن َى   ؤَّلِء أْميَ   ُل إىل نَاِحيَ   ِ  اعبَنُ    ْوِب َس   اَن أَاا يف 
ُهم يَبِْي   ُل إىل نَاِحيَ   ِ  الشا   ْرِق فَ ُه   م أق ْ   َوى  ال   ذاَساِء والَفْه   ِم، وَم   ْن َس   اَن ِم   ن ْ

َِ َعَلْيِو اللِّنْيُ نُ ُفْوًسا وأَشدُّ ذُسُ  َََل ْوَرًة، وَمْن َساَن يَبِْيُل إىل نَاِحَيِ  الَوْرِب 
 .والرازَانَ ُ 

 ٍَ َْ َمَس      اِسنُ ُهم ؿُبَاِذيَ      ً  لبَ نَ      اِت نَ ْع       وُى      م  :وأما      ا َم      ْن َسانَ      
م لَكِْ    َرِة بُ ْع   ِدِىم َع   ْن  الصا   َقالَِبُ   ُمْس   ِلُمو السُّ   الِف اْلَن( وال   رُّْوُم فَ   إها

ََالِبً  ا َعلَ ْيِهم والرُّطُْوبَ ُ  الزاائِ  َدُة فِ ْيِهمل ألنا  و ُمَس امَ  َتِ  الشا ْمِس َص  اَر البَ  ْرُد 
لَ  ْيَس ِم  َن اغبَ  رَاَرِة ُىنَ  اَك َم  ا يُ َنشِّ  ُفَها ويُ ْنِض  ُمَها فلِ  َذِلَك َص  اَرْت ألْ  َوانُ ُهم 

بَ ائُِعُهم َمائِلَ ً  إىل بَ ْيَضاَء، وُشُعْورُُىم َسِبطًَ  َشْقرَاَء، وأْبَدانُ ُهم بَِلْيَدًة، وطَ 
 .البُ ُرْوَدِة، وأْذَىانُ ُهم َجاِمَدًة، وَىَذا يف أْسَِرِِىم

، وأنا اؽبََواَء ُجْزُء  ِِ وَىَذا ُسلُّو َيُدلُّ عل  أنا الشاْمَس ُجْزُء الساَب
َفِعالِت  ُ   ن ْ

، واألْرَض ُج   ْزٌء، واْنِعَك   اَس الشُّ   َعاِع ُج   ْزٌء، وقُ بُ    ْوَل اؼب ِِ السا   َب
َرُه الَعلِ   ْيُم الَق   ِديْ ُر، وأْج   َرى َج  زْ  ٌء، َفَك   اَن ؾَبُْم   ْوُع َذلِ  َك َس   َبًبا واِح   ًدا قَ  دا

 .َعَلْيِو ِنظَاَم الَعاملِ 
* * * 
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َر ُسْبَحانَُو أْشَياَء ُأَخَر َّل يَ ْعرِفُ َها َىؤَّلِء اعُبهااِل وَّل ِعْنَدُىم  وَقدا
الِئَك   ِ  وَحرََس   

َ
َه   ا َخبَ    ٌر ِم   ْن تَ   ْدِبْ ِ اؼب َر تَ َع   اىل أْش   َياَء ُأَخ   َر ِمن ْ اِِتِم، ُُثا قَ   دا

سُباِنُع َىِذِه األْسَباَب ِعْنَد التاَصاُدِم وُتَداِفُعَها وتَ ْقَه ُر ُمْوِجبَ َه ا وُمْقَتَض اَىا 
َه    ا أثَ     ُر الَقْه    ِر والتاْس    ِخْ ِ والُعبُ ْوِديا     ِ  وأها    ا ُمَص    راَفٌ  ُم    َدب اَرٌة  .لَيْظَه    َر َعَلي ْ

ُى   َو َوْح   َدُه  :اِىٍر قَ   اِدٍر َسْي   َف َيَش   اَء ليَ   ُدلا ِعبَ   اَدُه عل     أنا   وُ بَتْص   رِْيِف قَ   
َْمَلَك ِ  اإلؽبِيا ِ  طَ ْوُع 

ا يُرِْيُد ػبَْلِقِو َسْيَف َيَشاُء، وأنا ُسلا َم ا يف اؼب
َ
الَفعااُل ؼب

ََ َمِش  ْيَئِتِو، وأنا  ُو لَ  ْيَس َش  يٌء َيْس  َتِقلُّ َوْح  َدُه بالفِ  ْع  ِل إَّلا اهلل، ُقْدَرتِ  ِو ورَبْ  
وُسلُّ َما ِسَواُه َّل يَ ْفَعُل َشْيًئا إَّل دبَُشارٍِك وُمَعاِوٍن، وَلُو َما يُ َعاِوقُُو ويُبانُِعُو 
ُِ ُس ْبَحانَُو النا اَر إْحرَاقَ َه ا وهَبَْعُلَه ا بَ  ْرًدا، َسم ا  وُيْسِلُبُو تَأِث َُهل فَ َتاَرًة َيْسِل

 .الًماَجَعَلَها عل  َخِلْيِلِو بَ ْرًدا وسَ 
   اِء فَ   ال يَ َتالقَ     َسم   ا فَ َع   َل ب   الَبْحِر 

َ
وتَ   اَرًة يُبِْس   ُك بَ    نْيَ أْج   زَاِء اؼب

ُْوَس     وقَ ْوِم   ِو، وتَ   اَرًة َيُش   قُّ األْج   رَاَم السا   ماِوياَ  َسم   ا َش   قا الَقَم   َر ػبَ   ااَِ 
ؼب

ْصَعِدِه وُعُرْوِجوِ 
َ
 .أْنِبَيائِِو وُرُسِلِو، وفَ َتَح الساماَء ؼب

َِ َعَص   ا ُمْوَس     ثُ ْعَبانً   ا، وتَ   اَرًة ي َ  َوانً   ا َسم   ا قَ لَ    ُِ اعَبم   اَد َحي ْ ْقلِ   
وتَاَرًة يُ َوي ُِّر َىَذا النِّظَاَم ويُْطِلُع الشاْمَس ِمْن َمْورِِِبا َسما أْخبَ َر ِبِو أْصَدُق 
َْعلُ   ْوُم َفَش   قا السا   َمَواِت وَفطََرَى   ا، ونَ َِ    َر 

َُ اؼب َخْلِق   ِو َعْن   ُو، فَ   إَذا أتَ     الَوْق   
َه        ا، وَس        واَر  َِ عل          َوْج        ِو األْرِض، وَنَس        َف اعبِبَ        اَل ودَسا الَكَواِس        

.. ورَأى َذِلَك اػَبالِئُق َعَيانًا َ َهَر ؽبُم ُسلِِّه م ِص ْدقُُو، وِص ْدُق .الشاْمسَ 
ِش   ْيَئِتِو طَ   ْوُع 

َ
َق   اٌد ؼب ُرُس   ِلِو، وُعُم   ْوُم ُقْدَرتِ   و وَسماؽبَ   ا، وأنا الَع   املَ بَأْس   رِِه ُمن ْ

 َرتِِو َّل َيْستَ ْعِصي َعَلْيِو َشيٌء ِمْن َخْلِقِو!ُقدْ 
وكَبْ  ُن أْيًض  ا َّل نُ ْنِك  ُر أنا ال  زارَْع والنابَ  اَت َّل يَ ْنُم  و وَّل يَ ْنَش  أ إَّلا 
َه   ا الشا   ْمُس، وكَبْ   ُن نَ ْعلَ   ُم أْيًض   ا أنا ُوُج   ْوَد  َِ َتْطلُ   ُع َعَلي ْ ََواِض   ِع الا   

يف اؼب
َِ لَ   ُو إَّلا اْخ   ِتالُف البُ ْل   َداِن يف بَ ْع   ِ  الناب   اِت يف بَ ْع   ِ  ال   بِ  الِد َّل َس   َب

اغبَ  رِّ والبَ   ْرِد الا  ِذي َس  َبُبُو َحرََس  ُ  الشا  ْمِس وتَ َقاُرُِب  ا يف قُ ْرِِب  ا وبُ ْع  ِدَىا ِم  ْن 
 .َذِلَك البَ َلدِ 
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َُ يف ال ِبالِد  َُ يف ال ِبالِد اغبَ اراِة، وَّل يَ ْنبُ  وأْيًضا فإنا الناْخَل يَ ْنُب
َُ َّل الَبارَِدةِ  َُ يف الِبالِد اعبَنُ ْوبِياِ  أْشَماٌر وفَ َواِس ُو وَحَش اِئ ، وَسَذِلَك يَ ْنُب

ِِ الشاماِل، وبالَعْكسِ  َها يف َجاِن  .يُ ْعَرُف َشيٌء ِمن ْ
* * * 

 :آثَاُر الَقَمِر في الَحَواِدِث األْرِضيَِّة 
َِ اْمِتالئِ  وِ  َر الَقَم  ِر يف َوْق   يف الرُّطُْوبَ  اِتل  وَس  َذِلَك َّل نَ  ْدَفُع تَ  أثِي ْ

َها َما يَأُخُذ يف اَّلْزِديَاِد ِم ْن ِح نْيِ  َىا، فَإنا ِمن ْ َحَّتا يف َجْزِر الِبَحاِر وَمدِّ
َِ اَّلْم ِتالِء، ُُثا إنا و يَأُخ ُذ يف اَّلْنِتَق اِص،  يُ َفارُِق الَقَمُر الشا ْمَس إىل َوْق 

ِِ نُ ْقَص  اِن  ََايَ  ِ  وَّل يَ   زَاُل نُ ْقَص  انُو َيْس  َتِمرُّ حَبَس   الَقَم  ِر َح  َّتا يَ ْنَتِه  ي إىل 
َحاقِ 

َ
 .نُ ْقَصانِِو ِعْنَد ُحُصْوِل اؼب

لَ  ٍ  َم  َع  َ  دُّ واعبَ  ْزُر يف ُس  لِّ يَ   ْوٍم ولَي ْ
وِم  َن الِبَح  اِر َم  ا وَبُْص  ُل ِفْي  ِو اؼب

َُُرْوبِ ِو، وَذلِ َك َمْوُج ْوٌد يف حَبْ ِر فَ اِرَس وحَبْ ِر اؽبِْن ِد وَس َذِلكَ   طُُلْوِع الَقَم ِر و
َه ا الشا ْمُس والَقَم ُر  َِ تُ ؤث ُِّر ِفي ْ ََْ ِ َذِلَك ِم َن الُوُج ْوِه الا  حَبِْر الصِّنْيَ، إىل 

 .يف َىَذا الَعامِل بُقْدَرِة اهلل وَمِشْيَئِتوِ 
* * * 

فَ    َنْحُن َّل نُ ْنِك   ُر َى   ِذِه التا   أِث َاِت وأْض   َعافَ َها، إمبا   ا الا   ِذي نُ ْنِك   رُُه 
رُنَ  ا ِم  نْ  ََي ْ ََ  ْ ِِىم كَبْ  ُن و َم  ِن اْعتَ َق  َد و َ  نا أنا صُبْلَ  َ   :ُعَق  الِء أْى  ِل اؼبِلَ  ِل و

َرَىا وَش راَىا، وَص الَحَها وَفَس اَدَىا، وَحَياَِت ا  :اغَبَواِدِث يف َىَذا الَعاملِ  َخي ْ
وفَباَِت      ا، وأْعماَرَى      ا وأْرزَاقَ َه      ا، وَش      َقاَوَِتا وَس      َعاَدتَ َها، وِعزاَى      ا وُذؽبا      ا، 

َََناَءىا  .وفَ ْقَرَىا، ونَ ْفَعَها وُضراَىا، وِىَدايَ تَ َها وَضالؽَبا و
ْي  َع َم  ا يف الَع  امِل بأها  ا  ِعيَ  اًذا ب  اهلل!( ْعِطيَ  ُ  ؽبَ  َذا   :بَ  ْل وصبَِ

ُ
ِى  َي اؼب

َق  ِ ، وَم  ا رَبْتَ َه  ا  ُ  َدب َِّرُة الَفاِعلَ  ُ ، وِى  َي اْلؽبَ  ُ  واألْربَ  اُب عل    اغَبِقي ْ
ُسلِّ  ِو، اؼب

ْيٌد َخاِضُعوْ  َها، فَ َهَذا َسما أناُو الُكْف ُر الا ِذي َخَرُج وا َعب ْ َن ؽبَا، نَاِ ُرْوَن إلَي ْ
ْي ِع اؼبِلَ ِل، وَع ْن صُبْلَ ِ  َش رَاِئِع األْنِبيَ اِءل َس اَن قَ ْت ُل َى ؤَّلِء َواِجبً ا  ِبِو َع ْن صبَِ
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َق   الَء يف ُس   لِّ ِملا   ٍ ل ألنا يف قَ    ْوؽِبم ِم   َن اؽبَ   َذيَاِن الا   ِذي أْض   َحُكوا بِ   ِو العُ 
 عل  ُعُقْوؽِبم!

نَ       ا نَ       ْذُسُر َم       ْن َردا َعلَ       ْيِهم ِم       ْن ُعَق       الِء الَفالِس       َفِ   ولَ       ْو َذَىب ْ
والطابَ     ائِِعيِّنَي والرِّيَاِض     ي ِّنْيَ لطَ     اَل َذلِ     َك ِج     د ا، وأْخَرْجنَ     ا َع     ْن َمْقَص     ِد 

َُوفُِّق واؽبَاِدي إىل َسَواِء السابِ 
 .(8 ْيلِ الِكَتاِب يف اَّلْخِتَصاِر، واهلل اؼب

* * * 
وكَبْ   ُن َم   َع َى   َذا ُسلِّ   ِو َّل نُ ْنِك   ُر اْرتِبَ   اَط اؼبَْس   بَِّباِت بأْس   َباِِبا َسم   ا 
َُتَكلِِّم نْيَ وَس ابَ ُروا الِعيَ اَن، وَجَح ُدوا اغَبَق اِئَق، َسم ا أنا ا 

ٌر ِم َن اؼب اْرَتَكَبُو َسِِي ْ
ِم       نْيَ وؿَبَ       اَّلِِتِم، بَ        َُنمِّ

َُ األْس       َباَب َّل نَ ْرَض         ِبَ       َذيَانَاِت اؼب ِْبِ        ْل نُ 
ُعْونَ ُو ِم ْن  ُ َم َع َذلِ َك بُطْ الَن َم ا َيدا َْعُلْوَّلِت، ونُ بَ  نيِّ

َُسبَِّباَت والِعَلَل واؼب
واؼب

َُدب َِّرُة ؽبََذا الَعاملِ 
ا ِىَي اؼب  .ِعْلِم أْحَكاِم النُُّمْوِم، وأها

يا     ِ  أْن َتُك     ْوَن  فَ َوايَ     ُ  اغَبرََس     اِت النُُّموِميا     ِ  واَّلتَِّص     اَّلِت الَكوَْسبِ 
َِ تَأِثْ اُِت  ا َمْوقُ ْوفَ  ٌ  عل    اْنِض  ماِم أُم  ْوٍر  َش  اَىَدِة الا  

ُ
سالِعلَ  ِل واألْس  َباِب اؼب

ََي ْ   ُر  َه   ا واْرتَِف   اِع َمَوانِ   َع سَبْنَ ُعَه   ا تَأِث َى   ا، َفِه   ي أْج   زَاُء أْس   َباٍب  أْخ   َرى إلَي ْ
تَأِث َِى ا َدلِْي ٌلل َفَكْي َف ولَ ْيَس ُىنَ ا  ُمْسَتِقلاٍ  وَّل ُمْوِجَبٍ ، َىَذا َلْو قَاَم عل 

 إَّلا الداَعاَوى الَكاِذبَُ ؟!
َُنمِِّمنْيَ 

اُق الَفَلِكي ِّنْيَ واؼب بأنا الاِذي هُبَْهُل ِم ْن  :وقد اْعتَ َرَف ُحذا
ْعلُ   ْوِم مِ 

َ
ََوانِ   ِع الصا   ارَِفِ  أْعظَ   ُم ِم   َن اؼب

ُ   َؤثِراِة وِم   َن اؼب
َه   ا بَِقيا   ِ  األْس   َباِب اؼب ن ْ

ََ ال    َوْىِم، َفَكْي    َف َيْس    َتِقْيُم لَعاقِ    ٍل  بأْض    َعاٍف ُمَض    اَعَفٍ  َّل يَ    ْدُخُل رَبْ    
 اغُبْكُم بَ ْعَد َىَذا؟ وَىْل َيُكْوُن يف الَعامِل أْسَذُب ِمْنُو؟!

 
 
 
 

                                                 

 ( وَما بَعْدَىا باْخِتَصاٍر .3/004َّلبِن الَقيِِّم  « ِمْفَتاَح َداِر الساَعاَدةِ »( اْنظُْر : 8 
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 الَفْصُل السَّاِدسُ 
 ُحْكُم ِعْلِم الن ُجْومِ 

تَ َعلَِّق بِالناظَرِ 
ُ
إىل النُُّم ْوِم واألْف الِك َّل ىَبْ رُُج  َّل َشكا أنا الِعْلَم اؼب
 .ِعْلُم تَأِثْ ٍ، وِعْلُم َتْسِيْ ٍ  :َعْن ِعْلَمنْيِ َّل ثَاِلَ  ؽبُما

 :فأمَّا أوَّاًل: ِعْلُم ال َّأثِْيِر 
ٌر حبَ     َواِدِث  وُى     َو اْعِتَق     اُد أنا َى     ِذِه النُُّم     ْوَم واألْف     الَك ؽبَ     ا تَ     أثِي ْ

ُْستَ ْقَبِليا ِ 
اِضَيِ  أو اغبَاِضَرةِ  األْرِض اؼب

َ
 .أو اؼب

فِش     ْرُك َى      ؤَّلِء  ِعيَ      اًذا بِ      اهلل( ُى      َو ِم      ْن ِج      ْنِس ِعبَ      اَدِة أْى      ِل 
َها َثالُث َحاَّلتٍ  ِِ والنُُّمْوِم، وؽبُم ِفْيما يَ ْعَتِقُدْونَُو ِفي ْ  :الَكَواِس

ُهم َم ْن يَ ْعَتِق ُد يف َى ِذِه األْف الِك والنُُّم ْومِ الَحاَلُة األْولى:  ، َفِم ن ْ
ا ُمؤث َِّرٌة فَاِعَلٌ  بنَ ْفِسَها  .بِأها

َه  ا يَ تَ َع  اَطْوَن ادَِّع  اَء اَّلْس   ِتْدَّلِل ِِب  ا عل    َمْعرِفَ  ِ  َح   َواِدِث  وَعَلي ْ
نَ        اِت  ِِ والتاَكهُّ َاِض        َيِ ، سادَِّع        اِء الَوْي        

َه        ا واؼب ُْس        تَ ْقَبِليا  ِمن ْ
األْرِض اؼب

ََم     اِت، والسا     َعاَدِة والشا     َقاِء، والت اَنبُّ    ؤاِت، وَمْعرِفَ     ِ  األْعم     اِر واغبَيَ    
اِة واؼب

 ِِ ََْ َِىا ِمْن ُعُلْوِم الَوْي  .والَكَواِرث، ونُ ُزْوِل األْمطَاِر و
* * * 

َفأْص  َحاُب َى  َذا اَّلْعِتَق  اِد َّل َش  كا أن اُه  م ُمْش  رُِسْوَن بِ  اهلل تَ َع  اىل،  
ِِ ِبَش يٍء ِم َن َساِفُرْوَن بالِكَتاِب والسُّ ناِ ، َس َواٌء تَ َقرابُ وا إىل َى  ِذِه الَكَواِس 

 الِعَباَدِة أم َّل!
 :(4/931  "َمَعامِل السَُّننِ "قَاَل اإلَماُم اػَبطااِبُّ َرضِبَُو اهلل يف 

َْنِه  يُّ َعْن  وُ "
ِعْي  ِو أْى  ُل الت اْنِم  ْيِم، ِم  ْن ِعْل  ِم  :ِعْل  ُم النُُّم  ْوِم اؼب َم  ا َيدا

َِ َس   تَ َقُع يف  ُمْس   تَ ْقَبِل الزاَم   اِن، َسأْوقَ   اِت ُىبُ    ْوِب الَك   َواِئِن واغبَ   َواِدِث الا   
 َِ َطَ  ِر، وَتوِ   ُِّ األْس  َعاِر، وَم  ا يف َمْعنَ  اُه ِم  َن األُم  ْوِر الا  

الرِّيَ  اِح، وؾَب  يِء اؼب
ِِ يف ؾَبَارِيْ َه  ا، واْجِتماِعَه  ا  يَ ْزُعُم  ْوَن أها  ا تُ  ْدَرُك َمْعرِفَ تُ َه  ا دبَِس  ْ ِ الَكَواِس  
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ُهم رَبكُّ مٌّ عل   واْفِفَاِقَها، يَ دا  ُعْوَن أنا ؽبَ ا تَ أثِي ْرًا يف السُّ ْفِليااِت، وَى َذا ِم ن ْ
َِ ِسَواهُ  ، وتَ َعاٍط لِعْلٍم َقِد اْسَتأثَ َر اهلل ِبِو، َّل يَ ْعَلُم الَوْي ِِ  .انْ تَ َه  "الَوْي

* * * 
بُ ْونَ ﴿ :قَ            اَل تَ َع            اىل  ﴾وذَبَْعلُ            ْوَن رِْزَقُك            م أناُك            م ُتَك            ذِّ

 .[89الواقع :]
وأْخرََج الُبَخ ارِيُّ وُمْس ِلٌم ِم ْن َح ِدْيِ  َزيْ ِد ب ِن َخالِ ٍد َرِض َي اهلل 

َص الَة الصُّ ْبِح باغُبَدْيِبيَ ِ  عل    ملسو هيلع هللا ىلصَصلا  لََنا َرُس ْوُل اهلل » :َعْنُو أناُو قَالَ 
َْ ِمَن اللاْيِل، فَ لاما اْنَصَرَف أق َْبَل عل  النااِس، فَ َق الَ  َى ْل  :إْثِر ظَباٍء َساَن

قَ اَل أْص َبَح ِم ْن  :اهلل وَرُسْولُُو أْعَلُم، قَ الَ  :قَاُلوا ْدُرْوَن َماَذا قَاَل َربُُّكم؟تَ 
ُمِطْرنَ   ا بَفْض   ِل اهلل وَرضْبَتِ    ِو،  :ِعبَ   اِدي ُم   ْؤِمٌن ِب وَس   اِفٌر، َفأما   ا َم    ْن قَ   الَ 

، وأماا َمْن قَالَ  ِِ ْوِء َس َذا وَس َذا، ُمِطْرنَا بِن َ  :َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِب َساِفٌر بالَكوَْس
 ِِ  .«َفَذِلَك َساِفٌر ِب ُمْؤِمٌن بالَكوَْس

وأْخ رََج ُمْس ِلٌم ِم ْن َح ِدْيِ  أِب َمالِ ٍك األْش َعرِيِّ َرِض َي اهلل َعْن ُو 
َِ ِمْن أْمِر اعبَاِىِلياِ  َّل يَ ت ْرُُسْونَ ُهنا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنا َرُسْوَل اهلل   :أْرَبٌع يف أما

والطاْع     ُن يف األْنَس     اِب، واَّلْسِتْس     َقاُء ب     النُُّمْوِم،  الَفْخ     ُر باألْحَس     اِب،
ِْ قَ ْب    َل َمْوِِت    ا تُ َق    اُم يَ     ْوَم الِقَياَم    ِ   :والن َِّياَح    ُ  وقَ    الَ  النااِئَح    ُ  إَذا مل تَ تُ    

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطرَاٍن، وِدرٌْع ِمْن َجَربٍ   .«وَعَلي ْ
ِدلاَ  الشاْرِعياَ  مل َتُك ْن ُمْقَتِص َرًة ُُثا ليَ ْعَلَمنا ُسلُّ ُمْسِلٍم أنا َىذِه األ

عل      رَبْ    رِ ِْ اَّلْسِتْس    َقاِء ب    النُُّمْوِم وُسْف    ِر فَاِعِلَه    ا قَ     ُّ، َّل، بَ    ُل ِى    َي يف 
ْي ِع  ِِ والنُُّم ْوِم وصبَِ رَبِْذْيرَِىا ورَبْريبَِْها لُكلِّ ُمتَ َعاَط وُمْعَتِقٍد عبِْنِس الَكَواِس 

َه     ا أو اْعتَ َق     َد أنا لَ     ُو تَ     أثِي ْرًا . ِ األْج     رَاِم الُعْلوِيا      .. َفَم     ْن  َ     نا َش     ْيًئا ِمن ْ
، أو َجَعَلَه    ا َس    َبًبا للَح    َواِدِث األْرِض    ياِ ، أو اْس    َتَدلا ِِب    ا عل       ُمْس    َتِقال 
ِِ َحالَتِ  ِو  ، فَ ُه  َو َض  الٌّ ُمْفتَ   َر، ولَ  ُو ُحْكُم  ُو الشا  ْرِعيُّ حَبَس   ِِ َمْعرِفَ  ِ  الَوْي  

 .ِه ِِبا، واهلل تَ َعاىل أْعَلمُ واْعِتَقادِ 
* * * 
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َه  االَحالَ  ُة الثَّانِي  ُة:  ُهم َم  ْن يَ ْعَتِق  ُد ِفي ْ َرُه اهلل  :ِم  ن ْ ٌِ قَ  دا بِأها  ا َس  َب
ُْس تَ ْقَبِلياِ  الَوْيِبيا ِ ، َم َع اْعِتَق اِدِىم بِ أنا 

تَ َعاىل يف َمْعرِفَ ِ  َح َواِدِث األْرِض اؼب
ُ  َدب ُِّر، فَ َه  ؤَّلِء أْيًض  ا اهلل تَ َع  اىل ُى  َو النا  اِفُع 

الِ  ُك اؼب
َ
الضا  اُر، وأنا  و اػبَ  اِلُق اؼب

ِِ الاِذي اْسَتأثَ َر اهلل ِبوِ   .ُمْشرُِسْوَن بِاهلل تَ َعاىل، ألن اُهم اداُعوا ِعْلَم الَوْي
َِ ﴿ :قَ  اَل تَ َع  اىل قُ  ْل ََّل يَ ْعلَ  ُم َم  ْن يف السا  َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَوْي  

َعُِونَ ِإَّلا اللاُو وَ   .[65النمل:] ﴾َما َيْشُعُروَن أَيااَن يُ ب ْ
* * * 

َه  االَحالَ  ُة الثَّالِثَ  ُة:  ُهم َم  ْن يَ ْعَتِق  ُد ِفي ْ َرُه اهلل  :ِم  ن ْ ٌِ قَ  دا بِأها  ا َس  َب
َه ا، َم َع  ُْس تَ ْقَبِلياَ  ِمن ْ

تَ َعاىل يف َمْعرَِفِ  َحَواِدِث األْرِض بَ ْع َد ُوُجْوِدَى ا َّل اؼب
ُ    َدب ُِّر، فَ َه    ؤَّلِء أْيًض    ا اْعِتَق    اِدِىم بِ    

الِ    ُك اؼب
َ
أنا اهلل تَ َع    اىل ُى    َو اػبَ    اِلُق اؼب

َ  ُذْوَىا أْس  َبابًا مل هَبَْعْلَه  ا اهلل  ُمْش رُِسْوَن بِ  اهلل تَ َع  اىل ِش  رًْسا أْص  َوَر، ألها  م ازبا
 تَ َعاىل َسَبًبا َشْرِعي ا أو َقَدرِي ا!

* * * 
  ِْر.وأمَّا ثَانًِيا: َفِعْلُم ال َّْسِيي 

وُى  َو الناظَ  ُر إىل َمْعرِفَ  ِ  َحرََس  اِت النُُّم  ْوِم يف اْجِتماِعَه  ا واْفِفاِقَه  ا 
نْ َيوِيا  ِ ، ِبَش  ْرِط  ْيِنيا  ِ  أو الدِّ ََ  ْ ِ َذلِ  َك، واَّلْس  ِتْدَّلُل ِِب  ا عل    األُم  ْوِر الدِّ و

 .ِحَسابِيا ً  ِحسِّياً  َتْشَهُد ؽبا التاْمرُبَُ ، أو :أْن َتُكْوَن َىِذِه األِدلا ُ 
* * * 

  :وى     و اَّلْس     ِتْدَّلُل ِِب     ا عل       األُم     ْوِر فأمَّ     ا الن َّ     ْوُع األوَُّل
ْيِنيا    ِ  فَ   َذِلَك يف َمْعرِفَ   ِ  أْوقَ   اِت الوُ   ُرْوِب والشُّ   ُرْوِق وال   زاَواِل، ورَبِْديْ   ِد  :الدِّ

ََ   ْ ِ َذلِ    َك فبا   ا الشا   ماِل ِم   َن اعبَنُ    ْوِب، وُرؤيَ   ِ  الُكُس   ْوِف واػُبُس   ْوِف، و
لَ    ِ  وأْوقَ    اِت الصا    الِة، وُدُخ    ْوِل األْش    ُهِر  ُيْس    تَ َعاُن بِ    ِو عل      َمْعرِفَ    ِ  الِقب ْ
ََْ ِ َذِلَك فباا ُىَو َمْعُرْوٌف َعْن طَرِيْ ِق اغبِ سِّ أو التاْمرُبَ ِ ، فَ َه َذا  الَقَمرِياِ  و

اَّلْس   ِتْحَباِب، اَّلْس   ِتْدَّلُل َمْطلُ   ْوٌب َش   ْرًعا إما   ا عل     َوْج   ِو اإلهْبَ   اِب أو 
لَ  ِ   َ  اِه الِقب ْ ، سَمْعرِفَ  ِ  اذبِّ ٌِ ُِ الشا  رِعيُّ فَ ُه  َو َواِج   َفم  ا تَ َوقا  َف َعَلْي  ِو الَواِج  
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َْ َعَلْي ِو السُّ ناُ   َِ َعَلْيِو َذلِ َك، وَم ا تَ َوق اَف  َِ الصاالِة فباْن َوَج وُدُخْوِل َوْق
َ ا َِ الصا الِة فبا ْن مل الشاْرِعياُ  فَ ُه َو ُس ناٌ ، سَمْعرِفَ ِ  اذبِّ لَ ِ  وُدُخ ْوِل َوْق  ِه الِقب ْ

ِْ َعَلْيِو َذِلَك، واهلل أْعَلمُ   .هَبَ
* * * 

  :نْ َيوِيا   ِ وأمَّ  ا الن َّ  ْوُع الثَّ  اني  :اَّلْس  ِتْدَّلُل ِِب  ا عل    األُم  ْوِر الدِّ
ْفِفاِقَه    ا فَ    َذِلَك يف َمْعرِفَ    ِ  اغَبرََس    اِت الَفَلِكيا    ِ  يف َحرََساِِت    ا واْجِتماِعَه    ا وا

ََ   ْ ِ َذلِ   َك فبا   ا ُيْس   تَ َعاُن بِ   ِو عل     َمْعرِفَ   ِ  اغِبَس   ابَاِت الَفَلِكيا   ِ ، وَمْعرِفَ   ِ   و
أْوقَ   اِت الُكُس   ْوِف واػُبُس   ْوِف، وُدُخ   ْوِل األْش   ُهِر الَقَمرِيا   ِ  والشاْمِس   ياِ ، 

 .وأْوقَاِت الُفُصْوِل األْربَ َع ِ 
ََْ ِ َذِلَك فباا ُىَو َمْع ُرْوٌف لَ َدى وأْزَماِن َصالِح الزِّرَاَعِ  وال َبْذِر و

 .صَباِىْ ِ َبِ  آَدَم، َعْن طَرِْيِق اغِبسا أو التاْمرُبَ 
َش  اَىِد الا  ِذي يُ ْع  َرُف ب  تَ َعلُِّم َمنَ  ازِِل 

ُ
فَه  َذا اَّلْس  ِتْدَّلُل اغِبسِّ  ي واؼب

 .اػبََلفِ الَقَمِر، فهذا ُمَباٌح وَجائٌِز ِعْنَد صَبَاِىْ ِ الساَلِف و 
وَسرَِى    ُو صَباَع     ٌ  َخْوفً     ا ِم     َن َتطَ     رُِّق بَ ْع     ِ  النا     اِس إىل أنا َى     ِذِه 
ٌِ يف ن ُ   ُزْوِل األْمطَ   اِر وؾبَِ   يِء الصا   ْيِف والشِّ   َتاِء وكَبْ   وِِه،  النُُّم   ْوَم ؽب   ا َس   َب

 .والصاِحْيُح إبَاَحتُ َها ُدْوَن َسرَاَىٍ ، واهلل تَ َعاىل أْعَلمُ 
* * * 

 .ِحَساٌب، وأْحَكامٌ  :أنا ِعْلَم النُُّمْوِم نَ ْوَعانِ  :َلمُ وِِبََذا نَ عْ 
  :فَ ُه       و َمْعرِفَ       ُ  أْق       َداِر األْف       الِك فأمَّ       ا ِعْل       ُم الِحَس       اِب

، وِص      َفاِِتا وَمَقاِدْيرَِى      ا وَحرَساِِت      ا، وَم      ا يَ ْتبَ      ُع َذلِ      َك ِم      ْن  ِِ والَكواِس      
َِ ِحَس   ابَاٍت فَ َلِكيا   ٍ  َص   ِحْيَحٍ ، فَ   َذا َّل َش   كا أنا    و ِعْل   ٌم َص   ِحْيٌح َّل َريْ   

في   ِو، سَمْعرِفَ   ِ  األْرِض وِص   َفاِِتا، وكَبْ   ِو َذلِ   َك ِم   َن الُعلُ   ْوِم الَقاِئَم   ِ  عل     
 .اغِبَسابَاِت الصاِحْيَح ِ 

 ِِ َََلِ  اغبَاِس  َََلٍ  فَ ُهو رَاِجٌع إىل  وَما وَقَع فيَها ِمْن َخطأ أو 
 َّل إىل اغِبَساِب نَ ْفِسِو!
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  ُفَ ُه  و ِم  ْن ِج  ْنِس ِعْل  ِم السِّ  ْحِر، وَى  َذا األْحَك  اِم:  أمَّ  ا ِعْل  م
 .(9 ؿُبَراٌم بالِكَتاِب والسُّناِ  واإلصْبَاِع، َبْل َقْد َحراَمْتُو الشارَاِئُع ُسلَُّها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 . (35/080َّلبِن تَ ْيِمياَ   « ؾَبُْموَع الَفَتاَوى»( اْنظُْر : 9 



61 

 

 الَباُب الثَّاِلثُ 
 

  :ُحْكُم ُرؤيَِ  اؽِبالِل.الَفْصُل األوَُّل 
  :َر ِمَن الناظَِر إىل الشاْمِس.االَفْصُل الثَّاني  لرادُّ عل  َمْن َحذا
  :َر ِمَن التاْحِدْيِق يف الشاْمِس.الَفْصُل الثَّاِلُث  الرادُّ عل  َمْن َحذا
  :َْحظُْورَاُت السايَِّئُ  ِمْن رَبِْذْيِر الناظَِر إىل الشاْمِس.الَفْصُل الرَّاِخُع

 اؼب
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 لُ الَفْصُل األوَّ 
 ُحْكُم ُرؤيَِة الِه لِ 

لَق    ِد اْختَ لَ    َف النا    اُس قَ    ِديْبًا وَح    ِديْ ًِا يف ُرؤيَ    ِ  ِى    الِل َرَمَض    اَن 
 :باغِبَساِب عل  َثالثَِ  أْقوالٍ 

  :أنا الرُّؤيََ  ُمَتوق َِّفٌ  عل  الرُّؤيَ ِ  باإلْبَص اِر، أي الَقْوُل األوُل
َُمراَدِة، وَىذا ؾُبَْمٌع َعلَ 

ُْسِلِمنْيَ َسافاً ، مل ىُبَ اِلْف في ِو إَّل الَعنْيِ اؼب
ْيِو بَ نْيَ اؼب

 .َضالٌّ ُمْبَتدِعٌ 
َش    ْهُر َرَمَض    اَن الا    ِذي أُنْ    زَِل ِفي    ِو اْلُق    ْرَآُن ُى    ًدى ﴿ :قَ    اَل تَ َع    اىل

لِلنا      اِس َوبَ ي ِّنَ      اٍت ِم      َن اؽْبُ      َدى َواْلُفْرقَ      اِن َفَم      ْن َش      ِهَد ِم      ْنُكُم الشا      ْهَر 
 .[085رة:البق] ﴾فَ ْلَيُصْموُ 

إَذا رَأيْ ُتُم      ْوُه  اؽِب      الَل( َفُص      ْوُموا، وإَذا رَأيْ ُتُم      ْوُه » :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ      اَل 
َُما َعَلْيُكم فَاْقِدُروا َلوُ  ُمت اَفٌق َعَلْيِو، واألَحاِدْيُ  يف َى َذا « َفأْفِطُروا، فَإْن 

ْعَ  ُمْسَتفيَض ٌ 
َ
 .اؼب

ُتُص   ْوُموا ح   َّتا ف   ال » :يف الصا   ِحْيَحنْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصوقَ   ْد ُعلِ   َم أنا قَ ْولَ   ُو 
ُ رَاُد بِ ِو أنا و َّل َيُص ْوُمُو أَح ٌد َح َّتا «تَ َرْوُه، وَّل تُ ْفِطُروا حَّتا تَ  َرْوهُ 

، لَ ْيَس اؼب
ََي ْ      رُُه ِم      َن  يَ       رَاُه بنَ ْفِس      ِو! بَ      ْل َّل َيُص      ْوُمُو أَح      ٌد َح      َّتا يَ       رَاُه أو يَ       رَاُه 

ْسِلِمنْيَ 
ُ
ََي ْ رُ (01 اؼب واِح ٍد ِم ْن أْى ِل الِعْل ِم،   ، وَقْد ذََسَر اإلصْبَاَع عل  َىَذا 

 َسَما َسَيأيت إْن َشاَء اهلل.
* * * 

  :الَق  ْوُل الثَّ  اني َْ أنا اؽبِ  الَل ُمَتوق َِّف  ٌ  عل    الرُّؤيَ  ِ  َس  واٌء َسانَ  
َْاِمِع أن اُهما ُرؤيٌَ ! وَىَذا الَق ْوُل  َُمراَدِة، أو اغِبَساِب، 

َعْن طَرِْيِق الَعنْيِ اؼب
 .ِعْنَد أْىِل الِعْلِم، لَْيَس َىَذا ؿَبَلا َبْسِ  ذِْسرِهِ  َجَرى فيِو ِخالفٌ 

ُِ َعَلْي ِو ُحْك ٌم َش ْرِعي، فَ إنا  وأي ا َساَن َىَذا الَقْوُل، فَإنا و َّل يَ تَ َرتا 
ْسِلُمْوَن َّل ُتَصلا  إَّلا إَذا 

ُ
َصالَة الُكُسْوِف واػُبُسْوِف َسما ات اَفَق َعَلْيِو اؼب

                                                 

 . (95/076َّلبِن تَ ْيِمياَ   « ؾَبُْموَع الَفَتاَوى»( اْنظُْر : 01 
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، وإَذا َج  وَز اإلْنَس  اُن ِص  ْدَق اػبَ  َأِ ب  َذِلَك اغِبَس  اِب، أو َش  اَىْدنَا اؽبِ  اللَ 
َِ عل     َنِّ  ِو ِص  ْدقُُو، فَ نَ  وى أْن ُيَص  لِّي الُكُس  ْوَف واػُبُس  ْوَف ِعْن  َد  ََلَ  
ََ لُرؤيَ   ِ  َذلِ   َك، َس   اَن َى   َذا َحِ    ا ِم   ْن بَ   اِب  َذلِ   َك، واْس   تَ َعدا َذلِ   َك الوْق   

َس   اَرَعِ  إىل طَاَع   ِ  اهلل ت َ 
ُ
َع   اىل وِعَباَدتِ   ِو، فَ   إنا الصا   الَة ِعْن   َد الُكُس   ْوِف اؼب

ْسِلِمنْيَ 
ُ
َها بَ نْيَ اؼب  .واػُبُسْوِف ُمتَ فاٌق َعَلي ْ

* * * 
  :َشْرطًا، بَ ْل الَقْوُل الثَّاِلُث َْ َُمراَدِة لَْيَس

أنا الراؤيََ  بالِعنْيِ اؼب
َ ، ولَ  ْو مل ي ُ  َر اؽبِ  الُل، ولَ  ْو  هَبُ  ْوُز األْخ  ُذ باغِبَس  اِب واَّلْعِتم  اِد َعَلْي  ِو فَ َق  

َس   اَن اعبَ    وُّ َص    ْحًوا َم   َع تَ ْعِلْي    ِق ُعُم    ْوِم اغُبْك    ِم الَع   اِم بِ    ِو، وَى    َذا الَق    ْوُل 
ْس   ِلُمْوَن، وفي   ِو ـُبَاَلَف   ٌ  للنُُّص   ْوِص الشا   ْرِعياِ ، وتَ ْب   ِدْيٌل 

ُ
   ا َعَلْي   ُو اؼب

َ
ـُبُ   اِلٌف ؼب

اٌة ألْى   ِل اؼبِلَ   ِل األُخ   َرى يف تَ ْب   ِدْيِل ِدْيِنَه   ا للشا   رِيْ َعِ  اإلْس   الِمياِ ، وُمَض   اىَ 
 ِعَياًذا باهلل!

ُْس     ِلِمنْيَ 
ُِ اؼب َُ ُتطَالِ      وِم     ْن ـَبَ     ازِي َى     َذا الَعْص     ِر  ُُه     ْوُر َنوابِ     

ُهم أنا  َُم    راَدِة،  َنا    ا ِم    ن ْ
باَّلْسِتَف    اِء باغَبَس    اِب، وإلوَ    اِء الرُّؤيَ    ِ  ب    الَعنْيِ اؼب

ُِ َعَلْي   ِو ِخ  الٌف ونِ   زَاٌع، وَم   ا َعِلُم   وا أنا اَّلْعِتم  اَد عل     الرُّؤ  يَ   ِ  فبا  ا يَ تَ َرتا   
ُْس   ِلِمنْيَ َى   ِذِه 

ََ َم   ا َذاَع وَّل َش   اَع بَ    نْيَ اؼب َِقْي   
ُْبتَ   دََع والن ِّ   زَاَع اؼب

اػبِ   الَف اؼب
َنم ا  الساَنواِت إَّلا ِمْن َداِخ ِل ِج رَاِِبم، وِم ْن ُقُص ْوِر أْفَك ارِِىم، وَذلِ َك ِحي ْ

ُْس   ِلِمنْيَ  َخاُض   وا
ُعونَُو بَ    نْيَ اؼب وَتَكلاُم   وا بوَ   ْ ِ ِعْل   ٍم، َم   َع َم   ا يَ ُبِاونَ   ُو وُيِش   ي ْ

 َّلِسياما ِمْن ِخالِل َسْفَعاِء الصُُّحِف وأْبواِق اإلْعالِم، فاهلل طَِلْيبُ ُهم!
* * * 
 :(95/039  "ؾَبُْم ْوِع الَفتَ اوى"يَ ُقْوُل ابُن تَ ْيِمياَ  َرضِبَ ُو اهلل يف 

نا   ا نَ ْعلَ   ُم باَّلْض   ِطرَاِر ِم   ْن ِديْ   ِن اإلْس   الِم أنا الَعَم   َل يف ُرؤيَ   ِ  ِى   الِل فَإ"
ََ    ْ ِ َذلِ    َك ِم    َن األْحَك    اِم  ِة، أو اإليْ    الِء، أو  الصا    ْوِم أو اغبَ     ِّ أو العِ    دا
تَ َعلَِّقِ  باؽِبالِل خَبَأِ اغِبَساِب أناو يُ َرى أو َّل يُ َرى َّل هَبُ ْوُز، والناُص ْوصُ 

ُ
 اؼب

ُْسَتفيَضُ  َعِن الناِِّّ 
ُس ِلُمْوَن َعَلْي ِو، وَّل  ملسو هيلع هللا ىلصاؼب

ُ
َرٌة، وَقْد أصْبَ َع اؼب بَذِلَك َسِِي ْ
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يُ ْع     َرُف في     ِو ِخ     الٌف قَ     ِدْ ُ أْص     اًل، وَّل ِخ     الٌف َح     ِدْيٌ ل إَّلا بَ ْع     ُ  
َائَ   ِ  الِاالَِِ   ِ ، َزَع   

ُتَ َفقَِّه   ِ  اغبَ   اِدِثنْيَ بَ ْع   َد اؼب
ُتَ   أخِّرِْيَن ِم   َن اؼب

ََ   ما اؼب َم أنا   و إَذا 
ِِ أْن يَ ْعَم  َل يف َح  قِّ نَ ْفِس  ِو باغِبَس  اِب، ف  إْن َس  اَن  اؽبِ  الُل َج  اَز للَحاِس  
اغِبَس  اُب َدلا عل    الرُّؤيَ  ِ  َص  اَم وإَّلا فَ  ال، وَى  َذا الَق  ْوُل وإْن َس  اَن ُمَقيا  ًدا 

َْماِم وـُبََتص ا باغِبَساِب فَ ُهو َشاذٌّ، َمْسبُ ْوٌق باإلصْبَا  ِع عل  ِخالِفِو، باإل
فأماا إت اَباُع َذِلَك يف الصاْحِو، أو تَ ْعِلْيُق ُعُمْوِم اغُبْكِم الَع اِم بِ ِو َفم ا قَالَ ُو 

 ."ُمْسِلمٌ 
َدْت " :(95/036وقَ    اَل أْيًض    ا   ََ ُح    دِّ َواِقْي    

ْقُص    ْوُد أنا اؼب
َ
فَاؼب

يف َذلِ َك ِش يٌء، فَ  إنا بِ أْمٍر  َ اِىٍر َيْش َفُِك في  ِو النا اُس، وَّل َيْش َرُك اؽبِ  الَل 
أْم ٌر  :اْجِتماَع الشاْمِس والَقَمِر الا ِذي ُى و رَباِذْيِهم ا الَك اِئُن قَ ْب َل اؽبِ اللِ 

َفرُِد ِبِو بَ ْعُ  النااسِ   .انْ تَ َه  "َخفي َّل يُ ْعَرُف إَّل حِبَساٍب يَ ن ْ
ِى الِل وِمَن اإلْبالِس أنا َىَذا التاأُفَف والتاَضمَُّر ِمْن َعِدِم َضْبِ  

َِ نَ ْفِس و  َرَمَضاَن واغَب ِّ ِعْنَد َذِلُكُم الن اْفِر اعبَاِىِل، مل نَ َرُه ِمن ُْهم يف الَوْق
َِ الصا  الِة؟ ِعلًم  ا أنا الصا الَة ِى  َي آَس  ُد أرَْس  اِن اإلْس  الِم  ِعْن َد َض  ْبِ  َوقَ  

!  بَ ْعَد الشاَهاَدتَ نْيِ
 َِ ْي    ِع بِ    الِد  فَ    إَذا َس    انُوا يَ ْعَلُم    ْوَن أنا َض    ْبَ  َوْق     الصا    الِة يف صبَِ

ُْسِلِمنْيَ َّل يُبِْكُن رَبقُُّقُو َشْرًعا وَّل َعْقاًل، َس اَن َعلَ ْيِهم واغبَالَ ُ  َى ِذِه أْن 
اؼب

َيُكفُّ    وا أْلِس    َنتَ ُهم، وأْن وَبِْبُس    وا أْقالَمُه    م َع    ْن َمَِ    ارَاِت الِف    َ ِ، وِىيَ    اِج 
 لساِبْيِل!اإلْرَجافَاِت، واهلل اؽبَاِدي إىل َسَواِء ا
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 الَفْصُل الثَّاني
َر ِمَن النََّظِر إلى ال َّْملِ   الرَّد  على َمْن َح َّ

َّل َش     كا أنا النا     اِ َر والسا     اِمَع ِلم     ا يُ بَ      ُّ ويُ َق     اُل يف َوَس     اِئِل 
اإلْع  الِم َح  ْوَل َقِض  ياِ  الناظَ  ِر إىل الشا  ْمِس ل  يَ ْعَلَم أنا األْم  َر ِج  دُّ َخِط  ٌ ل 

َْ ِعْن      َدُىم ِم      َن َحْي       ُ  أَخ      َذْت أْس      َأ ِم      ْن َحْمِمَه      ال َح      َّتا أْض      َح
َِ األْص   َواُت  َه   ا تَ َعالَ    ، وِمن ْ َِ َّل تَ ْقبَ   ُل الناظَ   َر أو الشا   كا َُس   لاماِت الا   

اؼب
َه   ال َح   َّتا ُع   دا  َْ َوَس   اِئُل اإلْع   الِم يف التاْح   ِذْيِر ِمن ْ والنِّ   َداَءاُت، وتَ َناَفَس   

َه ا الراُجُل الاذِ  َْ َعَلي ْ َها طَِبْيًبا ؿُبَناًك ا، وفَ َلِكي  ا َحاِذقً ا، وتَ َداَع ُر ِمن ْ ي وُبَذِّ
َْ َحوؽبَ  ا أْس  َباُب الوِقايَ  اِت، وَوَس  اِئُل  اإلْرَش  اَداُت والتاْح  ِذيْ رَاُت، وُأْجِلبَ  

ُرْوَن ِم   نْ .الِعالَج   اتِ  ُفُخ   ْوَن يف أبْ َواِقَه   ا، ووُبَ   ذِّ َرُح   وا يَ ن ْ  .. وَىَك   َذا مل يَ ب ْ
 أْضرَارَِىا!

وِم  ْن بَ ْع  ُدل َس  اَن ِم  ْن بَابَ  ِ  الناِص  ْيَحِ  أْن مَبُ  دا َح  ْباًل ِم  ْن أبْ   َواِب 
الِعْلِم والبَ َياِن يف الرادِّ عل  َىِذِه الِكْذبَ ِ  الصا ْلَعاِء، والناظَرِيا ِ  اعَبْوفَ اِء ِم ْن 

 :ِخالِل َعَشَرِة ُوُجْوهٍ 
ْعُلوْ الَوْجُو األوَُّل: 

َ
ْيِن بالضا ُروَرِة أْن أْسَِ  َر أرَْس اِن ِمَن اؼب ِم ِم َن ال دِّ

َُمراَدةِ 
 .اإلْسالِم اػبَْمَسِ  ُمتَ َوق َِّفٌ  عل  الرُّؤيَا بالَعنْيِ اؼب

  :ِعَباَدٌة ُمتَ َوق َِّفٌ  عل  ُرؤيَِ  الشاْمسِ فَ َهِ ِه الصَّ ُة. 
َْ عل      اؼب    ؤِمِننْيَ ﴿ :َسَم    ا قَ    اَل تَ َع    اىل  ِسَتابً    ا إنا الصا    الَة َسانَ    

 .[013النساء:] ﴾َمْوُقوتًا
َََس   ِق اللاْي   ِل َوقُ    ْرَآَن ﴿ :وقَ   اَل تَ َع   اىل أَقِ   ِم الصا   اَلَة لِ   ُدُلوِك الشا   ْمِس ِإىَل 

 .[78اإلسراء:] ﴾اْلَفْمِر ِإنا قُ ْرَآَن اْلَفْمِر َساَن َمْشُهوًدا
َِ الشا ْمِس، » :ملسو هيلع هللا ىلصوقَاَل الناُِّّ  َُ الظُّْهِر إَذا زَالَ  وَس اَن ِ  لُّ َوْق

َُ الَعْص     ِر َم     ا مل َتْص     َفرا  الراُج     ِل سطُْولِ     ِو، َم     ا مل وَبُْض     ِر الَعْص     ُر، وَوْق     
َُ َص    الِة  ِِ الشا   َفُق، وَوْق    َْو   ِرِب َم   ا مل يَوِ    

َُ َص    الِة اؼب الشا   ْمُس، وَوْق   
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َُ َص   الِة الصُّ   ْبِح ِم   ْن طُلُ   ْوِع  الِعَش   اِء إىل َنْص   ِف اللاْي   ِل األْوَس   ِ ، وَوْق   
 .ُمْسِلمٌ « ْمِر، َما مل َتْطُلِع الشاْمسُ الفَ 

* * * 
  :ِعَباَدٌة ُمتَ َوق َِّفٌ  عل  ُرؤيَِ  اؽِبالِل والشاْمسِ وَىَ ا الصَِّياُم. 

َ َلُك    ُم اػْبَ    ْيُ  ﴿ :َسَم    ا قَ    اَل تَ َع    اىل وَُسلُ    وا َواْش    َربُوا َح    َّتا يَ َتبَ     نيا
 ﴾ِر ُُثا أسبُّ   وا الصِّ   َياَم ِإىَل اللاْي    لِ اأْلَبْ    َيُ  ِم   َن اػْبَ   ْيِ  اأْلَْس   َوِد ِم    َن اْلَفْم   

 .[087البقرة:]
إَذا رَأيْ ُتُم      ْوُه  اؽِب      الَل( َفُص      ْوُموا، وإَذا رَأيْ ُتُم      ْوُه » :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ      اَل 

َُ  ما َعلَ  ْيُكم فَاْق  ِدُروا لَ  وُ  إَذا » :ملسو هيلع هللا ىلصُمت اَف  ٌق َعَلْي  ِو، وقَ ْولُ  ُو « فَ  أْفِطُروا، فَ  إْن 
َبَل اللاْيُل ِمْن َىاُىنَ  َِ الشاْمُسل فَ َق ْد أق ْ َََرَب ا، وأْدبَ َر الن اَهاُر ِمْن َىاُىَنا، و

 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « أْفطََر الصااِئمُ 
* * * 

  : ِعَباَدٌة ُمتَ َوق َِّفٌ  عل  ُرؤيَِ  الَقَمِر  اؽِبالَل(وَىَ ا الَحج. 
، [097البق  رة:] ﴾اغبَ   ُّ أْش  ُهٌر َمْعُلوَم  اتٌ ﴿ :َسَم  ا قَ  اَل تَ َع  اىل

َُ لِلنا اِس َواغْبَ  ِّ ﴿ :اَل تَ َعاىلوقَ   ﴾َيْس أَُلوَنَك َع ِن اأْلَِىلا ِ  قُ ْل ِى َي َمَواِقي 
 .[089البقرة:]

(، وأبُ  و 4/335أْخَرَج  ُو أضبَ  ُد  « اغبَ   ُّ َعَرفَ  اتُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ  اَل 
(، وُى  َو َص  ِحْيٌح، وَّل يُبِْك  ُن التاَحقُّ  ُق ِم  َن اليَ   ْوِم التااِس  ِع، 0949َداُوَد  
 .الناْحِر، وأيااِم التاْشرِْيِق إَّلا بُرؤيَِ  ِىالِل َشْهِر ِذي اغِبما ِ  ويَ ْومِ 

   ِوُىنَ   اَك َسِِي ْ   ٌر ِم   َن الِعبَ   اَداِت، واألْحَك   اِم، والُعُق   ْوِد الشا   ْرِعيا
ِمُِْل ِصَياِم َعاُشْورَاَء، وُس لِّ ِعبَ اَدٍة  :ُمتَ َوق َِّفٌ  عل  ُرَؤيَِ  الَقَمِر أو الشاْمسِ 

َْ عل       َش     ْرٍط ُمَعلا     ٍق ب     َزَمنٍ قَ  سالَكفا     ارَاِت، واأليْب     اِن، والنُّ     ُذْوِر،   :اَم     
ِِ الِفْق ِو،  ََْ َِى ا، َسم ا ُى َو َمْبُس ْوٌط يف ُستُ  والطاالِق، والِعَتاِق، والُع َدِد و

 .ولَْيَس َىَذا ؿَبَلا تَ ْفِصْيِلَها
* * * 
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أها  ا ِعبَ  اَدٌة َش  ْرِعياٌ  أما  ا َص  الُة الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوِف فَ  ال َش  كا 
، وِى   َي أْيًض   ا ُمتَ َوق َِّف   ٌ  عل     ُرؤيَ   ِ  الشا   ْمِس أو (00 ُمت اَف   ٌق َعل     ُس   ن ِّياِتَها

الَقَم   ِرل ألنا   و َّل هَبُ   ْوُز َش   ْرًعا أْن ُيَص   لا  ؽبُم   ا إَّلا إَذا رَبَقاْقنَ   ا ِم   ْن ُرْؤيَ    ِ   
م    ا ِعَباَدتَ    اِن َّل هَبُ    ْوُز .. ألها .ُسُس    ْوِف الشا    ْمِس، أو ُخُس    ْوِف الَقَم    رِ 

ل  َْ َْ أو َس   َذَب اَّلْعِتم   اُد ِفْيِهم   ا عل     اغِبَس   ابَاِت الَفَلِكيا   ِ  َس   َواٌء َص   َدَق
َق ِ  الُكُس ْوِف واػُبُس ْوِف ب الَعنْيِ  ألنانا ُمطَالَبُ ْوَن َشْرًعا أْن نَ ْنظَُر إىل َحِقي ْ

ََي ْ  ُِ أو  َِ السُّ  ُح َُم  راَدِة، لِ  َذا لَ  ْو َحَمبَ  
رَُى  ا َعنا  ا ُرْؤيَ  َ  الُكُس  ْوِف أو اؼب

اػُبُس   ْوِفل فَ   ال هَبُ   ْوُز لَنَ   ا واغبَالَ   ُ  َى   ِذِه أْن ُنَص   لِّي ؽبُم   ا اْعِتَم   اًدا عل     
اغِبَسابَاِت الَفَلِكياِ ، وَى َذا ؾُبَْم ٌع َعَلْي ِو بَ  نْيَ ُعَلم اِء اإلْس الِم، َسَم ا ذََس َرُه 

ََي ْ  رُُه ِم  ْن أْى  ِل ال ِعْل  ِم، وقَ  ْد َم  را َمَعنَ  ا آنًِف  ا، فاغَبْم  ُد هلل َربِّ اب  ُن تَ ْيِميا  َ  و
 .الَعاؼبنِْيَ 

إنا ا أما ٌ  أمِّيا ٌ  َّل » :أنا ُو قَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َق ْد َص حا َعْن ُو الَوْجُو الثَّاني: 
، الشاْهُر َىَكَذا وَىَكَذا ُِ ُِ وَّل كَبِْس  .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « ...َنْكُت

عِ       يٌّ عل         أنا َص       الَة الُكُس       ْوِف وَى       َذا اغبَ       ِدْيُ  َدلِْي       ٌل َقطْ 
واػُبُس   ْوِف ِعَباَدتَ   اِن َش   ْرِعياتاِن َّل تَ تَ َوق اَف   اِن عل     اغِبَس   ابَاِت الَفَلِكيا   ِ ، 
َْرئِيا ِ ل لِ َذا 

ْس ُمْوَعِ  واؼب
َ
ْحُسْوَس ِ  واؼب

َ
واألْرَصاِد اعَبوِّياِ ل َبْل عل   األْش َياِء اؼب

مٍُّق، أو َمَشقاٍ ل حِبَْيُ  َيْسَتِطْيُع األْعرَاِبُّ يف َّل رَبَْتاُج إىل َتَكلٍُّف، أو تَ عَ 
َرٍة ُدْوَن الناظَ ِر إىل  بَاِديَِتِو، والَبِعْيُد يف قَ ْريَِتِو أْن يَ ْعُبَد اهلل تَ َعاىل عل  َبِصي ْ

 اغِبَسابَاِت الَفَلِكياِ  وكَبْوَِىا!
* * * 

ْيَن اإلْس  الِميا َمْب  ِ ٌّ َفَدَّللَ  ُ  َى  َذا اغبَ  ِدْيِ  َواِض  َحٌ  عل    أنا ال  دِّ 
َْ أْحَكاُم   ُو عل     الرُّؤيَ   ِ  لَرْف   ِع  عل     الت اْيِس   ْ ِ، وَرْف   ِع اغبَ   رَِج َحْي   ُ  أُنِْيطَ   
ُْس   ِلِمنْيَ يف ُمَعانَ   اِة ِحَس   اِب التاْس   ِيْ ِ، بَ   ْل  َ   اِىُر السِّ   َياِق 

اغبَ   رَِج َع   ِن اؼب
 .ِ  عل  اغِبَساِب أْصاًل ُيْشِعُر بَنِفي تَ ْعِلْيِق األْحَكاِم الشاْرِعيا 

                                                 

 ُىَناَك ِخالٌف يف ُسنياِ  َصالِة اػُبُسْوِف فَ َقُ ، لِكناُو َمْرُجْوٌح . (00 
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َُ ما َعلَ ْيُكم، فَ  أْسِمُلوا » :يف اغبَ ِدْي ِ  ملسو هيلع هللا ىلصويُ َوضِّ ُحُو قَ ْولُ ُو  فَ  إْن 
َة َثالِثنْيَ   ُمت اَفٌق َعَلْيِو، ومل يَ ُقْل َفْسأُلوا أْىَل اغِبَساِب؟!« الِعدا

َْم   اِء َيْس   َتِوي ِفْي     :واغِبْكَم   ُ  ِفْي   ِو أْيًض   ا ِو َس   ْوُن الَع   َدِد ِعْن   َد اإل
ُهم َكلاُفْوَن، فَ يَ ْرَتِفُع اَّلْخِتالُف والن ِّزَاُع َعن ْ

ُ
 .اؼب

 َْ ِم  نْيَ لَ  ْيَس ِم  ْن َى  ْديَِنا، بَ  ْل إمبا  ا رُِبطَ   َُنمِّ
فالَعَم  ُل إًذا بَعَم  ِل اؼب

ِعَباَدتُ َنا بأْمٍر َواِض ٍح، وُى َو ُرؤيَ ُ  اؽبِ الِل، فَإنا ا نَ  رَاُه َم راًة لِتْس ٍع وِعْش رِْيَن، 
 .لَِالِثنْيَ وأْخَرى 

ََ الشا  ْهَر  فالا  ِذي َج  اَءْت بِ  ِو َش  رِيْ َعتُنا أْسَم  ُل األُم  ْوِرل ألنا  و وقا  
بَأْمٍر طَِبْيِعَي  َاِىٍر َعاَم يُْدَرُك باألْبَصاِر، َفال َيِضلُّ أَحٌد َع ْن ِدْينِ ِو، وَّل 

ِبِو فيم    ا َّل ُيْش    ِوُلُو ُمرُاَعاتُ    ُو َع    ْن َش    يٍء ِم    ْن َمَص    اغبِِو، وَّل يَ    ْدُخُل بَس    بَ 
يَ ْعِنْي   ِو، وَّل َيُك   ْوُن طَرِيْ ًق   ا إىل الت اْلبِ   ْيِس يف ِديْ   ِن اهلل، َسم   ا يَ ْفَع   ُل بَ ْع   ُ  

 .(09 ُعَلماِء أْىِل اؼبَِلِل دبَِلِلِهم
* * * 

  ْذُسْوَرَة يف ى  ذا اغبَ  ِدْي ِ 
َ
ِى  َي ِص  َفُ   :وَ َه  َر ب  َذِلَك أنا األما  َ  اؼب

 :َمْدٍح وَسماٍل، ِمْن ُوُجْوهٍ 
ْن َجَهِ  اَّلْس ِتْوَناِء َع ِن الِكتَ اِب واغِبَس اِب، دب ا ُى و أبْ  نَيُ ِمْن ُو مِ 

 .وأْ َهُر، وُىو اؽِباللُ 
َََل ٌ   .وِمْن َجَهِ  أنا الِكَتاَب واغِبَساَب ُىَنا َيْدُخُلُهما 

وِمْن ِجَهِ  أنا فيِهما تَ َعًبا َسِِي ْرًا ِبال فَاِئَدٍة، فَإنا َذِلَك ُشُوٌل َعِن 
 
َ
َص   اِلِح، إْذ َى   َذا َمْقُص   ْوٌد لوَ   ْ ِِه َّل لنَ ْفِس   ِو، وإَذا َس   اَن نَ ْف   ُي الِكتَ   اِب اؼب

َِ َس   اَن في   ِو  ُهم لالْس   ِتْوَناِء َعْن   ُو خبَ   ْ ٍ ِمْن  ُو، وللَمْفَس   ِدِة الا    واغِبَس  اِب َع   ن ْ
َخ َل الِكَتاُب واغِبَساُب يف َذِلَك نَ ْقًصا وَعْيبً ا، بَ ْل َس يَِّئً  وَذنْ بً ا، َفَم ْن دَ 

                                                 

َّلب ِن َحَم ٍر « فَ  ْتَح البَ ارِيِ »، و(95/039َّلبِن تَ ْيِمياَ   « ؾَبُْموَع الَفَتاَوى»( اْنظُْر : 09 
 ( .9/696للُمَناِوي  « فَ ْيَ  الَقِدْيرِ »(، و4/063 
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فيِو فَ َقْد َخ رََج َع ِن األما ِ  األمِّيا ِ  فيم ا ُى و ِم َن الَكم اِل والَفْض ِل السا امِل 
ْفَسَدِة، وَدَخَل يف أْمٍر نَاِقٍ  يُؤدِّْيِو إىل الَفَساِد واَّلْضِطرَابِ 

َ
 .َعِن اؼب

إنا َس    الَم َى    ؤَّلِء بَ     نْيَ ُعلُ    ْوٍم َص    اِدَقٍ  َّل  :وؽبَ    َذا قَ    اَل َم    ْن قَ    الَ 
َف ُع، وبَ  نْيَ  ُنُ  ْوٍن َساِذبَ ٍ  َّل ثَِق َ  َمن ْ  َفَعَ  فيَها، ونَ ُع ْوُذ ب اهلل ِم ْن ِعْل ٍم َّل يَ ن ْ

 ِِبا، وأنا بَ ْعَ  الظانِّ إُْثٌ، وَلَقْد َصَدَق!
قَاِئِق  َِ إَذا َض   ياَع نَ ْفَس   ُو يف ِحَس   اِب ال   دا ف   إنا اإلْنَس   اَن اغبَاِس   

ََايَ ُتُو َما َّل يُفيدُ  ا َتِعُبوا َعَلْيِو ألْج ِل األْحَك اِم، وِى َي والِاواف َساَن  ، وإمبا
 . ُنُ ْوٌن َساِذبَ ٌ 

ٍِ وَتْضِيْيِع َزَماٍن َسِِْ ٍ، واْش ِتَواٍل َعما ا يَ ْع ِ  النا اَس، وَم ا  َمَع تَ ْع
ا وَقَع فيِو الَوَلُ  واَّلْخِتالفُ   .َّلَبدا َلُو ِمْنُو، وُردبا

نْ َيا أماا الَكالُم يف الشاْرِعيااِت  َفَعُ  الدُّ فإْن َساَن ِعلًما َساَن فيِو َمن ْ
واْلِخ   َرِة، وإْن َس   اَن  َن    ا ِمِْ   َل اغُبْك   ِم بَش   َهاَدِة الشا   اِىَدْيِن، أو الَعَم   ِل 
نْ َيا  لِْيِل الظا ِّ الرااِجِح فَ ُهو َعَمٌل بِعْلٍم، وُىو َ نٌّ يُ َِاُب َعَلْيِو يف ال دُّ بالدا

 .(03 واْلِخَرةِ 
* * * 

/ 3  "ِمْفتَ      اِح َداِر السا      َعاَدةِ "ُق      ْوُل اب      ُن الَق      يِِّم َرضِبَ      ُو اهلل يف ي َ 
وأما   ا أْس   َباُب الُكُس   ْوِف وِحَس   ابُو والناظَ   ُر يف َذلِ   َك، فَإنا   و ِم   َن  :(996

َف   ُع نَ ْف   َع الِعْل   ِم دب   ا َج   اَءْت بِ   ِو  الِعْل   ِم الا   ِذي َّل َيُض   رُّ اعَبْه   ُل بِ   ِو، وَّل يَ ن ْ
 .َفْرٌق بَ نْيَ ُىَذا الِعْلِم وبَ نْيَ ُعُلْوِم َىؤَّلءِ الرُُّسُل، ف َ 

ْيعِ  ِو وَّل  ََايَ َ  َى  َذا   لَ  ْو َص حا وَس  ِلَم ِم َن اػبَلَ  ِل صبَِ وقَ ْد بي انا  ا أنا 
ِِ والِعلا  ِ ، واغُبْك  ُم َّل ُيَض  اُف إىل ُج  ْزِء  َس  ِبْيِل إلَْي  ِو   َلَك  اَن ُج  ْزَء السا  َب

ََ الضا  ْبِ  َس  َبِبِو، ُُثا لَ  ْو َس  اَن َس   َبًبا تَام   ا َفَص  وارِفُُو وَموانُِع  ُو َّل تَ  ْدُخُل رَبْ  
ا ُيَضاُف إىل ُوُجْوِد َسَبِبِو التااِم واْنِتَفاِء َمانِِعوِ   .أْلبتاَ ، واغُبْكُم إمبا

                                                 

 باْخِتَصاٍر . (910، 074، 95/036َّلبِن تَ ْيِمياَ   « ع الَفَتاَوىؾَبُْموَ »( اْنظُْر : 03 
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ََ َحْص ٍر وَّل َض ْبٍ   َوانِ ُع، فبا ا َّل تَ ْدُخُل رَبْ 
وَىِذِه األْس َباُب واؼب

َْن أْحَص  ُسلا 
َشيٍء َع َدًدا، وأَح اَط ِبُك لِّ َش يٍء ِعْلًم ا، َّل إلَ َو إَّل إَّل ؼب

 .ُىو َعالُم الوُيُ ْوِب! انْ تَ َه 
* * * 
 :(95/083  "ؾَبُْم وَع الَفتَ اَوى" وقَاَل اب ُن تَ ْيِميا َ  َرضِبَ ُو اهلل يف

َُحقِِّق    نْيَ ِم    ْن أْى    ِل اغِبَس    اِب ُسلاِه     :وقَ    ْد ُعلِ    َم بالَعْق    ِل والن اْق    لِ 
م أنا اؼب

ُمتاِفُق   ْوَن عل     أنا   و َّل يُبِْك   ُن َض   ْبُ  الرُّؤيَ   ِ  حِبَس   اٍبل حَبْي   ُ  وُبَْك   ُم بأنا   و 
يُ َرى َّل ؿَبَاَلً ، أو َّل يُ َرى ألَبتاَ  عل  وْجٍو ُمطا رٍِد، وإمبا ا قَ ْد يَ تاِف ُق َذلِ َك، 

ْعتَ نُ ْوَن ِِبَ َذا ا
ُ
  :لَف نِّ ِم َن األَم مِ أو َّل يُبِْكُن بَ ْعُ  األْوقَاِت، وؽبََذا َساَن اؼب

ََ ْ ِِىم ِمِْ ُل َبْطِلْيُم ْوَس الا ِذي  َسأْىِل الرُّْوِم، واؽبِْنِد، والُفْرِس، والَع َرِب، و
ُم َى ؤَّلِء وَم ْن بَ ْع َدُىم قَ ْب َل اإلْس الِم وبَ ْع َدهَ  مل يَ ْنُس ُبوا إلَْي ِو يف  :ُىو ُمَق دِّ

ْوُه، َسم   ا َح   دُّ  وا اْجِتم   اَع الُقْرَص   نْيِ، وإمبا   ا الرُّؤيَ   ِ  َحْرفً   ا واِح   ًدا، وَّل َح   دُّ
ُهم ِمْن أبْ َناِء اإلْسالمِ   .َتَكلاَم ِبِو قَ ْوٌم ِمن ْ

ََ بالسُّ   ناِ  الصا   ِحْيَحِ   :(917وقَ   اَل أْيًض   ا   َِ أنا   و ثَ بَ    وَّل َريْ   
وات َِّف   اِق الصا   َحابَِ  أنا   و َّل هَبُ   ْوُز اَّلْعِتم   اُد عل     ِحَس   اِب النُُّم   ْوِم، َسم   ا 

ََ عَ  ، وَّل » :قَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصْن ُو يف الصا ِحْيَحنْيَ انا و ثَ َب ُِ إنا ا أما ٌ  أمِّيا ٌ  َّل َنْكتُ 
، ُصْوُموا لُرؤيَِتِو، واْفِطُروا لُرؤيَِتوِ  ُِ  .«كَبِْس

ُْعَتِمُد عل  اغِبَساِب يف اؽِبالِل، َسما أنا و َض الٌّ يف الشا رِيْ َعِ ، 
واؼب

ْينِ   َعْقِل، وِعْلِم اغِبَساِب!فَ ُهو ـُبِْطئ يف ال :ُمْبَتدٌِع يف الدِّ
فَإنا الُعَلماَء باؽبَْيَئِ  يَ ْعرِفُ ْوَن أنا الرُّؤيََ  َّل تَ ْنَضِبُ  بأْمٍر ِحَساِب، 
ُهم إَذا َع     َدَل أْن يَ ْع     ِرَف َس     ْم بَ      نْيَ اؽبِ     الِل  ََايَ     ُ  اغِبَس     اِب ِم     ن ْ وإمبا     ا 

ََ الوُ ُرْوِب َم َِاًل، لِك نا ال َْ ُمْنَض ِبطًَ  والشاْمِس ِمْن َدَرَج ٍ  وْق  رُّؤيَ َ  لَْيَس 
ِة الناظَِر وَساللِ ِو، واْرتَِف اِع  ا زَبَْتِلُف باْخِتالِف ِحدا بَدَرَجاٍت ؿَبُْدْوَدٍة، فَإها
َفاِض  ِو، وب  اْخِتالِف َص  َفاِء اعبَ  وِّ  َك  اِن الا  ِذي يَ تَ   رَاءى في  ِو اؽبِ  الُل، والبِْ

َ
اؼب

ََْ ِ َذِلكَ   .وَسَدرِِه إىل 
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ْيِن  :(040  وقَاَل أْيًضا فِلَهَذا ذََسْرنَا َما ذََسْرنَاُه ِحْفظًا ؽبََذا ال دِّ
 َِ ْفِس   ِدْيَنل فَ   إنا َى   َذا فبا   ا ىُبَ   اُف تَ ْوِيي ْ   رُُه، فَإنا   و قَ   ْد َسانَ   

ُ
َع   ْن إْدَخ   اِل اؼب

ََي ا  َرْت ِملا  َ  إبْ   رَاِىْيَم بالناِس  يِء الا  ِذي ابْ َتَدَعْت  وُ  ، الَع  َرُب يف َجاِىِلياِتَه  ا قَ  ْد 
َْ   رَاٍض ؽبُ   م، واهلل أْعلَ   مُ   .فَ    زَاَدْت بِ   و يف السا   َنِ  َش   ْهرًا َجَعَلْت   ُو َسِبْيًس   ال أل

 .انْ تَ َه 
َ َذِلَكل َعِلْمَنا أنا َصالَة الُكُسْوِف َّل تُقاُم َشْرًعا إَّلا  فَإَذا تَ بَ نيِّ

َُمراَدةِ 
ل فأْيَن َىَذا ِمْن بَ ْعَد التاَحقُِّق ِمَن الناظَِر إىل الُكُسْوِف بالَعنْيِ اؼب
 قَ ْوؽبم َّل تَ ْنظُُروا إىل الشاْمِس َحاَل ُسُسْوِفَها؟!

* * * 

ُِوي ْ   َرِة ب   ِن  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َق  ْد َص   حا َعْن  ُو الَوْج  ُو الثَّالِ   ُث: 
ِم   ْن َح  ِدْيِ  اؼب

َِ الشاْمُس عل  َعْهِد َرُسْوِل اهلل  :ُشْعَبَ  َرِضَي اهلل َعْنُو أناُو قَالَ  اْنَكَسَف
     ْوِت  :اَت إبْ      رَاِىْيُم، فَ َق     اَل النا     اسُ يَ      ْوَم َم      ملسو هيلع هللا ىلص

َ
َِ الشا     ْمُس ؼب اْنَكَس     َف

إنا الشاْمَس والَقَم َر آيَ تَ اِن ِم ْن آيَ اِت » :ملسو هيلع هللا ىلصإبْ رَاِىْيَم، فَ َقاَل َرُسْوُل اهلل 
   ْوِت أَح   ٍد وَّل غبََياتِ   ِو، ولِكن اُهم   ا آيَ تَ   اِن ِم   ْن آيَ   اِت 

َ
اهلل َّل يَ ْنَكِس   َفاِن ؼب
فَ       إذا » :، ويف رَِوايَ        ٍ «ْم َذلِ       َك فَ       اف َْزُعوا إىل الصا       الةِ اهلل، فَ       إذا رَأيْ        تُ 

ُمت اَف  ٌق َعَلْي ِو، ويف رَِوايَ  ٍ  « رَأيْ ُتُمْونُب ال فَ اْدُعوا اهلل وَص  لُّوال َح َّتا تَ ْنَكِش فَ 
إنا اهلل ىُبَ    وُِّف ِِبِم    ا » :، ويف رَِوايَ    ٍ  ؽبُم    ا«َح    َّتا تَ ْنَمل    ي» :للُبَخ    ارِيِ 
 .َعَلْيوِ  ُمت اَفقٌ « ِعَباَدهُ 

َفف  ي َى   ِذِه األَحاِديْ   ِ  َدَّلَّلٌت َواِض   َحاٌت عل     أنا الناظَ   َر إىل 
َها َما يَلي ُِ رَبقُُّقُول َنْذُسُر من ْ   :الشاْمِس والَقَمِر فَ ْرُض ِسَفايٍَ  هبَِ

، َدَّلل ٌ  َجِليا ٌ  عل   ُوُج ْوِب «فَ إَذا رَأيْ ُتُمْونُبَ ا» :َفِفي قَ ْولِ وِ  أوَّاًل:
أنَ   اَط َص   الَة الُكُس   ْوِف  ملسو هيلع هللا ىلصىل الشا   ْمِس َح   اَل ُسُس   ْوِفَهال ألنا   و الناظَ   ِر إ

َه   ا، لِ   َذا َّل هَبُ   ْوُز لَنَ   ا َش   ْرًعا أْن  واػُبُس   ْوِف ِعْن   َد التاَحقُّ   ِق ِم   َن الناظَ   ِر إلَي ْ
َُم راَدِقِة وقَ ْد َدلا 

َه ا ب الَعنْيِ اؼب عل   نُِقْيَم َىِذِه الِعبَ اَدَة إَّلا بَ ْع َد الناظَ ِر إلَي ْ
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بُوُج  ْوِب  :َى َذا أَحاِديْ ُ  ُمْسَتِفْيَض  ٌ  بأْلَف اٍظ ُمتَ َقارِبَ ٍ ل تَ ْقطَ  ُع دبَْمُمْوِعَه ا
ًقا لَصالِة الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ   .الناظَِر إىل الشاْمِس رَبِْقي ْ

فِبَه     َذا نَ ْعلَ     ُم أنا الناظَ     َر إىل الشا     ْمِس َح     اَل ُسُس     ْوِفَها ب     الَعنْيِ 
َُمراَدِة َشرْ 

 .ٌط لِصحاِ  َصالِة الُكُسْوفِ اؼب
* * * 

َح    َّتا » :، وقَ ْولِ    وِ «َفَص    لُّوا َح    َّتا تَ ْنَكِش    فَ » :ويف قَ ْولِ    وِ ثَانِيً    ا: 
، َدلِْي    ٌل عل      أنا َص    الَة الُكُس    ْوِف َمْوقُ ْوتَ    ٌ  اْبتِ    َداًء واْنِتَه    اًءل «تَ ْنَمل    ي

ُس    ْوِف، وِهايَِتَه    ا ِعْن    َد فالصا    الُة َّل ُتَص    لا  اْبتِ    َداًء إَّلا ِعْن    َد ُرْؤيَ    ِ  الكُ 
َُم   راَدِة، 

الِئَه  ال وِس  ال األْم  َرْيِن ُمتَ َوقِّ  ٌف عل     ُرؤيَ  ِ  الشا  ْمِس ب  الَعنْيِ اؼب اقبِْ
وَى  َذا َّل يَ ْع  ِ  أنا الصا  الَة َتْس  َتِمُر ِم  ْن أواِل الُكُس  ْوِف َح  َّتا ِهايَتِ  ِول بَ  ِل 

َِ الصا   الُة أم الصا   الُة َم   ا بَ    نْيَ الرُّؤيَ   ِ  للُكُس   ْوِف واَّل قبِْ   الِء َس   َواٌء طَالَ   
 .َقُصَرتْ 

* * * 
.. .إن الشاْمَس والَقَمَر آيتَ اِن ِم ْن آيَ اِت اهلل» :ويف قَ ْولِوِ  ثَالِثًا:

ل َدلِْيٌل عل  َوْحَدانِياِ  اهلل، وَعِظ ْيِم ُقْدَرتِ ِو، وزَبْوِيْ ِف «ىُبَوُِّف ِِبَِما ِعَباَدهُ 
َوَم     ا نُ ْرِس     ُل ﴿ :َس     ْطَوتِِو، ويُ َؤيِّ     ُدُه قَ ْولُ     ُو تَ َع     اىلالِعبَ     اِد ِم     ْن بَ     أِس اهلل و 

 .[59اإلسراء:] ﴾بِاْْلَيَاِت ِإَّلا زَبْوِيًفا
ُنَ   اِويُّ َرضِبَ   ُو اهلل يف 

وَمْع   َ  اْليَ   ِ  يف اغبَ   ِدْيِ ، ُى   َو َم   ا ذََس   َرُه اؼب
عْ " :(9/699  "فَ ْيِ  الَقِدْيرِ "

َ
ُِ الاِذي َخاَلَف اؼب ُه ْوَد فبا ا الشايُء الَورِْي

ُِ اْنِتبَ  اَه النا  اِس، ولَ  ْو َس  اَن الُكُس  ْوُف باغِبَس  اِب مل َيُك  ْن لىْم  ِر  َيْس  َتْمِل
ب  الِعْتِق، والصا  َدَقِ ، والصا  الِة، وال  ذِّْسِر َمْع  ً ل فَ  إنا  َ  اِىَر األَحاِديْ  ِ  أنا 

الطااَع  ِ  يُ ْرَج    أْن  َذلِ  َك يُِفْي  ُد التاْخوِيْ  َف، وإنا ُس  لا َم  ا ذُِس  َر ِم  ْن أنْ   َواعِ 
 .انْ تَ َه  "يُْدَفَع ِبِو َما ىُبَْش  ِمْن أثَِر َذِلَك الُكُسْوفِ 

ُنَ          اِويُّ أْيًض          ا  
 :( َع          ِن الطا          ِأيِّ قَ ْولَ          وُ 9/699ونَ َق          ل اؼب

 :وللُكُسْوِف فَ َواِئدُ "
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َه  ا:  ُج  ُُه  ْوُر التاَص  رُِّف يف َى  َذْيِن اػبَْلَق  نْيِ الَعِظْيَم  نْيِ، وإْزَع  ا ِمن ْ
الُقُلْوِب الَواِفَلِ ، وإيْ َقا ُها، وليَ َر النااُس أمْبُْوذََج الِقَياَمِ ، وَسْونُ ُهما يَ ْفَع ُل 
ْكِر، وَرَجاِء الَعْفِو، 

َ
ًها عل  َخْوِف اؼب ِِبِما َذِلَك، ُُثا يُ َعاَداِن فَ َيُكْوُن تَ ْنِبي ْ

َِ لَ ُول َفَكْي  ؟ وقَ اَل واإلْعالِم بَأنا و قَ ْد يُ ْؤَخ ُذ َم ْن َّل َذنْ  ٌِ َف دبَ ْن لَ ُو َذنْ 
ِحْكَمُ  الُكُسْوِف أناو تَ َعاىل َما َخَلَق َخْلًقا إَّلا قَ  ياَ   :الزاـبَشريُّ فَ َقاُلوا

َرُه، أو تْ ْبِديْ َلُو لَيْسَتِدلا ِبَذِلَك عل  أنا َلُو ُمَس ي ِّرًا، وُمبَ دًَِّّلل وألنا  َلُو تَ ْوِيي ْ
ِِ الن ا     ْوِر  الن اي ِّ     َرْيِن يُ ْعبَ     َداِن ِم     نْ  ُدْوِن اهلل تَ َع     اىل فَ َقَض       َعَلْيِهم     ا بَس     ْل

م    ا لَ    ْو َسانَ    ا َمْعبُ     ْوَدْيِن ل    َدفَ َعا َع    ْن نَ ْفَس    ْيِهما َم    ا يُ َوي ُِّرنُب    ا  ُهم    ا ألها َعن ْ
 .انْ تَ َه  .وَيْدُخُل َعَلْيِهما

ِِ لَعَظَم   ِ  اهلل تَ َع   اىل َّل  وُس   لُّ َم   ا ذََسْرنَ   اُه ِم   َن التاْخوِيْ   ِف اعبَالِ   
َُمراَدةِ 

 .يَ َتَحقاُق إَّلا بالناظَِر إىل الشاْمِس َحاَل ُسُسْوِفَها بالَعنْيِ اؼب
َه    ا  َ    ْن مل يَ ْنظُ    ْر إلَي ْ

وَم    ِن اداَع      أنا التاْخوِيْ    َف َيْص    ُدُق أْيًض    ا ؼب
َّل َش  كا أنا َى  ِذِه ُمَك  ابَ َرٌة،  :اْعِتم  اًدا عل    اغِبَس  ابَاِت الَفَلِكيا  ِ ، قُ ْلنَ  ا لَ  وُ 

ـُبَاَلَف  ٌ  للِفطَ  ِر السا  ِلْيَمِ ، ألنا اػبَ  ْوَف ِم  َن اهلل تَ َع  اىل ِعبَ  اَدٌة ُمالزَِم  ٌ  هلل و 
َه    ا والضا    رَاِء، ولَ    ْو َس    اَن َس    َذِلَك مل َيُك    ْن  ْي   ِع األْح    َواِل السا    رااِء ِمن ْ يف صبَِ

ا َخاص   ا زَائِ  ًدا للُكُس  ْوِف َمْع  ً  للتاْخوِيْ  ِف إَّلا إَذا قُ ْلنَ  ا أنا ُىنَ  اَك زَبْوِيْ ًف  
عل  التاْخوِْيِف الَعامل وُىَو َم ا َيْظَه ُر ويَ َتَحقا ُق ِعْن َد الناظَ ِر إىل الشا ْمِس 

 .َحاَل ُسُسْوِفَها، واهلل أْعَلمُ 
* * * 

الَق  ْوُل بَع  َدِم الناظَ  ِر إىل الشا  ْمِس ِفْي  ِو ُمَص  اَدَمٌ  الَوْج  ُو الرَّاخِ  ُع: 
ل ألنا  َْ عل    ُمَش  اَىَدِة الت اَوي ُّ  رَاِت للِفطْ  َرِة واغبِ  سِّ الِفطَ  َر والن ُُّف  ْوَس ُجِبلَ  

 الَكْونِياِ ، واْليَاِت اإلؽبِياِ ، وَىِذِه َضُرْوَرٌة قبَُِدَىا ِعْنَد َسائِِر َبِ  آَدَم.
َدَجاَج  ٍ  ؽبَ  ا  :يُ َوضِّ  ُحُول أنا اإلْنَس  اَن بِفْطَرتِ  ِو إَذا ظبَِ  َع َم  َِاًل َع  نْ 

ل َّل َيَس  ُعُو إَّلا ُرؤيَ تُ َه   ا إَذا أْمَك  َن، ولَ   ْو َتَكلا  َف الصِّ   َعاَبل َثالثَ  ُ  أْرُج   لٍ 
َفَكْي   َف واغبَالَ   ُ  َى   ِذِه إَذا َس   اَن األْم   ُر أْعظَ   َم ِم   ْن َذلِ   َك؟ وُى   َو ُسُس   ْوُف 
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َِ َعَلْي  ِو التاْخوِيْ  َف  الشا  ْمِس الا  ِذي َجَعلَ  ُو اهلل تَ َع  اىل آيَ  ً  ِم  ْن آيَاتِ  ِو، وَرتا  
َِ الِعبَ   اَدِة  ِمْن   ُو،  نُ ْوِب، وطَلَ    ََعاِص   ي، والت اْوبَ   َ  ِم   َن ال   ذُّ

واإلْق   الَع َع   ِن اؼب
 سالصاالِة، والصاَدَقِ ، والدَُّعاِء، واَّلْسِتْوَفاِر، والِعْتِق؟!

* * * 
وُى َو َع َدُم الناظَ ِر  :ولَ ْو َس اَن األْم ُر َسَم ا قَ اُلواالَوْجُو الَ  اِمُل: 

ا يَ تَ رَ 
َ
َحقاِق!إىل الشاْمِس ؼب

ُ
ُِ َعَلْيِو ِمَن الضاَرِر اؼب  تا

لَ    ْو َس    اَن َس    َذِلَكل َلظَ    نا النا    اُس بالشا    َريْ َعِ   َ    نا السا    ْوِء  ِعيَ    اًذا 
ا تَأُمُر دبا ِفْيِو َضَرٌر، وَش ٌر ؿَبْ ٌ ، وَذلِ َك ب الناظَِر إىل   باهلل!(، وَذِلَك بأها

 ُسُسْوِف الشاْمِس!
نا َىَذا ؿُبَاٌل يف َحقِّ الشارِيْ َعِ  َسَم ا أْوَض ْحَناُه يف فَإَذا رَبَقاَق لََنا أ

َ َفَس   اُد قَ    ْوؽِبم، واغَبْم   ُد هلل َربِّ  الَفْص   ِل األواِل ِم   َن البَ   اِب األواِل، تَ بَ    نيِّ
نْيَ 
َ
 .الَعاؼب

* * * 
َش   اَىَد قَ   ْد َخ   اَلَف َنظَ   رِي اتَ ُهم الَوْج   ُو السَّ   اِدُس: 

ُ
أنا الَواقِ   َع واؼب

ْعنَ     ا أنا صُبُوًع     ا ِم     َن الَبَش     رِياِ  َّل اعَبْوفَ      اَءل ألن انَ     ا َوَج     ْدنَا وَش     اَىْدنَا وظبَِ
وُبِْص  ْيِهم إَّلا اهلل تَ َع  اىل قَ  ْد َنظَ  ُروا إىل الُكُس  ْوِف َس  َواٌء ِم  ْن أْى  ِل الَباِديَ  ِ  
َرُة، أو فبا      ْن لُقِّ       َح      ذِّ

ُ
َن والُق      َرى فبا      ْن مل َتِص      ْلُهُم األْخبَ      اُر الَفاِجَع      ُ  اؼب

التاْح  ِذيْ رَاِت الطِّب ِّيا  َ ل واإلْرَش  اَداِت األْمِنيا  َ ل وَم  َع َى  َذا مل َنْس  َمْع ِبَش  يٍء 
َِ  َ   نا اعَبِمْي   ُع أها   ا َس   ْوَف َتُك   ْوُن  ِم   ْن تِْلُك   ُم األْم   رَاِض واإلَص   ابَاِت الا   

َه  اَت بَق  ْدِر َى  َذا الَك  مِّ اؽبَائِ  ِل ِم  َن التاْح  ِذيْ رَاِت، أو َقرِيْ بً  ا ِمْن   ُول لِك  ْن َىي ْ
ُرْوَن َخْرُط الَقَتاِد! َهاَت، فُدْوَن َما وُبَذِّ  َىي ْ

َُ بنَ ْفِس ي َم َع بَ ْع ِ  اإلْخ َوِة الصا اغِبنْيَ بَتْحِقْي ِق  َسَما أنا   ُقْم 
، وإْبطَ اًَّل للظُّنُ  ْوِن  ِِ الشارِعيِّ ًقا للَمْطَل َتِئٍذ، رَبِْقي ْ الناظَِر يف الُكُسْوِف َوق ْ

ِ ، فَ لَ  ْم قبَِ  ْد َش  ْيًئا ِم  ْن زَبَ  اِوْيِف َم  ا َح  ذاُروا ِمْن  ُو، واغَبْم  ُد هلل َربِّ الَفَلِكيا  
!  الَعاؼبنِْيَ
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* * * 
  َُلَق   ْد ُوِج   َدْت بَ ْع   ُ  اإلَص   ابَاِت، َسَم   ا  :وَلَع   لا قَ   اِئاًل يَ ُق   ْول

ََي ْرَُىا!  َنَشَرْتُو بَ ْعُ  الصُُّحِف، و
 َُ  :ِتَبارَاٍت َثالثٍَ ، َسَما يَليواعَبَواُب عل  َىَذا ِمِن اعْ  :قُ ْل

أنا َىَذا اػَبَأ وَبَْتاُج إىل َدلِْيٍل َقْطِعَي، َعْن االْعِ َباُر األوَُّل: 
يَا أَي َُّها الاِذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاءَُسْم ﴿ :طَرِْيٍق َصِحْيٍح، َسما قََال تَ َعاىل

ََهالٍَ  فَ ُتْصِبُحوا َعَل  َما فَ َعْلُتْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي اُنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما  ِْ
 .[6اغبمرات:]﴾نَاِدِمنيَ 

ِ  َى   َذِه األْخبَ   اِرل َفِه   َي َّل االْعِ بَ   اُر الثَّ   اني:  إَذا َس   لاْمَنا بِص   حا
ُِ َم  َع َى  َذا الَك  مِّ اؽبَائِ  ِل  َق  ِ  إَّلا َح  اَّلٍت نَ  اِدَرًة َّل تَ تَ َناَس   تَ ْع  ُد يف اغَبِقي ْ

اِتل وِفْي ِو أْيًض ا َدلِْي ٌل عل   أنا َى ِذِه اغبَ اَّلِت مل َتُك ْن ِم ْن ِمَن التاْح ِذيْ رَ 
ِِ الناظَ   ِر إىل الشا   ْمِسل َى   َذا إَذا َعِلْمنَ   ا أنا َع   َدَد الَع   امل الَبَش   رِي  َعَواقِ   
ْعلُ    ْوِم َقْطًع    ا أنا 

َ
اليَ     ْوَم يَ َتَم    اَوُز  السِّ    تاَ  ِمْليَ    اَر( َنَس    َمٍ  تَ ْقرِيْ بً    ا، َفِم    َن اؼب

وًع  ا َسبِ   ًَة ِم  َن النا  اِس َس  ْوَف تُ رَاِج  ُع ُمْسَتْش  َفَياِت وِعيَ  اَداِت الُعيُ   ْوِن صبُُ 
َْ ِم   ْن َج   رااِء  َس   َواٌء للُمرَاَجَع   اِت الَكْش   ِفياِ  أو إلْص   ابَاٍت ب   أْمرَاٍض لَْيَس   

اَن يَ  ْوَم الناظَِر إىل الشاْمِسل وَىَذا وَبُْصُل ُسلا يَ ْوٍم ُدْوَن اْس ِتِْ َناٍء َس َواٌء َس 
ََْ ِِه!  الُكُسْوِف أو 

ْسَتْش       َفَياِت 
ُ
رَاَجَع       اِت ؼب

ُ
وَى       َذا لَ       ْيَس بالضا       ُرْورِي أنا َى       ِذِه اؼب

ِِ الناظَ   ِر إىل الشا   ْمِس،  َْ بَس   َب وِعيَ   اَداِت الُعيُ    ْوِن يف نَ ْف   ِس اليَ    ْوِم َسانَ   
َْعُلْوِم بَضُرْوَرِة الَواِقِع والشااِىدِ 

 .وَىَذا ِمَن اؼب
َْ َح اَّلٍت ِعْلًم  َِ ذََسَرِْت ا الصُّ ُحُف َسانَ  ا أنا أْسَِ  َر اغبَ اَّلِت الا 

َق   َ  ؽبَ   ا ِم   َن الصِّ   حاِ ل وَذلِ   َك حُبْك   ِم األْوَى   اِم، والَوَس   اِوِس  َونِبيا   ً  َّل َحِقي ْ
َْ يف قُ لُ      ْوِب أْسَِ      ِر النا      اِس َج      رااَء السا      ْيِل اؽبَائِ      ِل ِم      َن  َِ َعشاَش       الا      

ُْونِبَ ِ  التاْحِذيْ رَاِت،
 .واإلْرَشاَداِت اؼب
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ََحلِّيا ِ  والَعاؼبِيا ِ  
ياِ    اؼب َرَاِسِز الصِّحِّ

َْ ِبِو َسٌِِ  ِمَن اؼب وَسَذا َما َصراَح
ِِ الناظَِر إىل الشاْمِس! :   للُعيُ ْونِ   أناو مل َيِصْلَها أياُ  َحاَلٍ ل بَسَب

ََرِض   ياِ  وإَذا َس  لاْمَنا بُوُج  االْعِ بَ  اُر الثَّالِ  ُث: 
ْوِد َى  ِذِه اغبَ  اَّلِت اؼب

َفِهي َّل تَ تَ َعاَرُض َمَع أْحَكاِم الشا رِيْ َعِ  اإلْس الِمياِ ل بَ ْل ُوُجْوُدَى ا يف َى َذا 
نَ ِ  ل بَ ْعِ   َرُه اهلل َسْونًا َّل َشْرًعال لالْبِتالِء والِفت ْ اليَ ْوِم   األْرِبَعاِء   َشيٌء َقدا

ا َعْن بَ ي َِّنِ ، ويَ ْهِلَك ِمْن َىَلَك َعْن بَ ي َِّنِ ، َسَم ا ُى َو الِعَباِد، لَيْحَي َمْن وَبْيَ 
اغبَ   اَل ِفْيم   ا هُبْرِيْ   ِو اهلل تَ َع   اىل ِم    َن السُّ   َنِن الَكْونِيا   ِ  عل     أيْ   ِدي بَ ْع    ِ  
َِسْيِح ال داجااِل 

الساَحَرِة، والُكهااِن، وَسَذا َما َسَيْمرِْيِو ُسْبَحانَُو عل  َيِد اؼب
 .زاَماِن، واهلل أْعَلمُ آِخَر ال

* * * 
  َُرِة بِن ُشْعَبَ  َرِضَي اهلل  :وَلَعلا قَاِئاًل يَ ُقْول ُِوي ْ

ََ َعِن اؼب َلَقْد ثَ َب
 َعْنُو أناو َنظََر إىل الشاْمِس وِىَي َساِسَفً  فُعِمَي!

 "تَارِيِخ ِدِمْش قَ "فَقْد أْخرََج ىذا األثَ َر ابُن َعَساِسَر َرضِبَُو اهلل يف 
َْ أنَ    ا أب    و  :( قَ    الَ 61/99  َُ البَ ْو    َداِديِّ قَالَ     أْخبَ َرتْ نَ    ا أمُّ البَ َه    اِء بِْن    

ِِ ؿُبَماُد بُن َجْعَفٍر  ُْقرئ أنا أبو الطايِّ
طَاِىٍر بُن ؿَبُْمْوٍد أنا أبو َبْكٍر بُن اؼب

ُِوي ْ َرِة 
ب ِن الرايا اِن نا ُعبَ ْيُد اهلل بُن َسْعٍد قَ اَل قَ اَل يَ ْعُق ْوُب َع ْن أبَ ْي ِو َع ِن اؼب

َْ َعاِئَش   ُ  َِ الشا ْمُس عل    َعْه ِد َرُس  ْوِل » :َع ِن الزُّْى ريِّ قَ  اَل قَالَ  َسَس َف
ُنوُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َْ َعي ْ َها فَذَىَب َرُة بُن ُشْعَبَ  يَ ْنظُُر إلَي ْ ُِوي ْ

 .«فَ َقاَم اؼب
َ ِ أْع  الِم ِس  "ال  ذاَىُِّّ َرضِبَ  ُو اهلل ُمَعلاًق  ا يف ِسَتابِ  ِو وَس  َذا فَ َق  ْد أْوَرَدُه 

َرَوى ُمِوي ْ َرُة ب ُن الرايا اِن، َع ِن الزُّْى رِيِّ، » :(ل َحْيُ  قَ الَ 3/90  "النَُّبالءِ 
َْ َعاِئَش ُ  َِ الشاْمُس عل  َعْهِد َرُسْوِل اهلل   :قَاَل وَ  َُة  ملسو هيلع هللا ىلصُسِسَف

ُ
فَ َقاَم اؼب

ُنوُ  َْ َعي ْ َها، َفَذَىَب  .«بُن ُشْعَبَ  يَ ْنظُُر إلَي ْ
 َُ ُِوي ْ  َرِة ب  ِن ُش  ْعَبَ  َرِض  َي اهلل َعْن  ُو َّل إنا َى   :قُ ْل  

َذا األثَ   َر َع  ِن اؼب
ًنا، وَّل َسَنًدال َسَما يَلي  :َيِصحُّ َمت ْ

  :فَ ُهَو ُمَعلاٌل ِمْن ُوُجْوهٍ أمَّا َسَنًدا: 
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ُِوي ْ  َرِة ب  ِن الرايا  اِن بِ  ِو أوَّاًل: 
أنا إْس  َناَد َى  َذا األثَ  ِر ُمْنَك  ٌرل لتَ َف  رُِّد اؼب

فُمِوي ْ  َرُة َى  َذا ؾَبُْه  ْوُل الَع  نْيِل َحْي  ُ  مل أِج  ْد لَ  ُو تَ ْرصَبَ  ً  يف  ْى  ريِّ، َع  ِن الزُّ 
اِجِم الاَِ بَ نْيَ َيَديا  ِِ الفا  .ُسُت

ِفْيَو أْيًضا اْنِقطَاٌع بَ نْيَ ُمِوي ْ َرَة ب ِن الرايا اِن والزُّْى رِيِّ، فُمِوي ْ َرُة ثَانًِيا: 
 .زُّْىرِيِّ َىَذا لَْيَس فباْن َرَوى َعِن ال

ِفْي  ِو أْيًض  ا اْنِقطَ  اٌع بَ   نْيَ الزُّْى  رِيِّ وَعاِئَش  َ ، ف  الزُّْىرِيُّ َرضِبَ  ُو ثَالِثً  ا: 
َها، قَاَلُو أْىُل الِعْلمِ   .اهلل مل يُْدرِْك َعاِئَشَ  َرِضَي اهلل َعن ْ

َوايَ ِ ل قبَِ ُد أْيًض ا ال ذاِىِّا َرضِبَ ُو اهلل نَ ْفَس ُو مل هَبْ زِْم ِبَ ِذِه الرِّ رَاِخًعا: 
 ألناو أْوَرَد رَِوايَاٍت ُمتَ َعاِرَضً  ؽبَِذِه الِقصاِ ، ومل ُيَصرِّْح بَضْعِفَها!

ُِوي ْ   َرُة   :َع   ْن أِب ُمْوَس     الِ اَقِف   يِّ قَ   الَ " :(3/93فَ َق   اَل  
َس   اَن اؼب

ُنُو يَ ْوَم اليَ ْرُمْوكَ  َْ َعي ْ  .َرُجاًل طَُواًَّل، أْعَوَر، ُأِصْيَب
ََْ ِهِ  ُنُو يَ ْوَم الَقاِدِس ياِ ، وِقْي لَ َذىَ  :وَعْن  َْ َعي ْ بالطا اِئِف، وَم را  :َب

َْ ِمْن ُسُسْوِف الشاْمسِ  ا َذَىَب   .انْ تَ َه  "َمَعَنا أها
 وَىَذا ِمْنُو َرضِبَُو اهلل َدلِْيٌل عل  اْضِطرَاِب الرَِّوايَِ !

ا َع  ْن َض  ْعِف وَى  َذا اغبَ  اِفُ  اؼبِ  زِّيُّ َرضِبَ  ُو اهلل يُفِص  ُح لَنَ  َ اِمًس  ا: 
َوِ  التاْمرِْي ِ   .الرَِّوايَِ ل َحْيُ  أْوَرَدَىا بِصي ْ

ِِ الَكَمالِ "َحْيُ  قَاَل يف ِسَتاِبِو  وُرِوَي » :(98/379  "تَ ْهِذْي
 َْ َِ الشاْمُس عل  َعْهِد َرُسْوِل اهلل   :َعْن َعاِئَشَ ، قَاَل ، فَ َقاَم ملسو هيلع هللا ىلصُسِسَف

وِ    َُة ب   ُن ُش   ْعَبَ  فَ َنظَ   َر إلَ 
ُ
نُ   وُ اؼب َْ َعي ْ َه   ا فَ   َذَىَب ، وَى   َذا َدلِْي   ٌل ِمْن   ُو عل     «ي ْ

َضْعِف الرَِّوايَِ  َسم ا ُى َو َمْعلُ ْوٌم ِعْن َد ُح ذااِق اغبَ ِدْيِ ل َّلِس ياما أنا اؼبِ زِّيا 
 ِمْن أِئماِ  َىَذا الشاأِن، وُىَو يُْدرُِك َما يَ ُقْوُل!

* * * 
  :ًنا  :َفَضْعُفُو ِمْن ُوُجْوهٍ أمَّا َم  ْ

ٌل فاغبَاِدثَ  ُ  َواِح  َدٌة واألْس  َباُب  أوَّاًل:  َ ْ َ ِفْي  ِو اْض  ِطرَاٌب بَ  نيِّ
أنا اؼب

 َسِِ ٌَة!
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ُِ الَعَم       الناظَ     َر إىل الشا     ْمِس، وَم     راًة يَ      ْوَم  َفَم     راًة َيُك     ْوُن َس     َب
 اليَ ْرُمْوِك، وُأْخَرى يَ ْوَم الَقاِدِسياِ ، وأْخَرى يَ ْوَم الطااِئِف!

دُُّد واَّلْضِطرَاُب يَ ْقَطُع بَضْعِف الرَِّوايَ ِ فَ َهَذا ا  .لفا
فَ ُه  َو َّل يُ َق  اِوُم  -َج  َدًَّل –إَذا َس  لاْمَنا بِص  حاِ  َى  َذا األثَ  ِر ثَانِيً  ا: 

ُمَعاَرَض      َ  النُُّص      ْوِص الشا      ْرِعياِ ، والَقَواِع      ِد الُكلِّيا      ِ ، واإلصبْ      اَِع الَق      اِطِع 
ِف ِعْن  َد رَبَقُّ  ِق ُرْؤيَ  ِ  الُكُس  ْوِف، أو اػُبُس  ْوِف دبَْش  ُرْوِعياِ  َص  الِة الُكُس  وْ 

َُمراَدةِ 
 .بالِعنْيِ اؼب

وَس َذا لَ ْو َص حا األثَ  ُر فَ ُه َو َّل يَ ْع ُد أْن َيُك ْوَن ِم َن األْق َداِر  ثَالِثًا:
ِرْت َحاَل الناظَِر إىل الُكُسْوِف، واهلل أْعَلمُ   .الَكْونِياِ  الاَِ ُقدِّ

* * * 
َلَق      ْد قَ      راَر ُعَلم      اُء اإلْس     الِم ِم      َن الُفَقَه      اِء السَّ      اِخُع: الَوَج     ُو 

ََ اغبَاَج   ِ ل  ملسو هيلع هللا ىلصواألُص   ولِي ِّنْيَ أنا   و َّل هَبُ   ْوُز يف َحقِّ   ِو  ُر البَ يَ   اِن َوْق    تَ   أِخي ْ
َر بَ َياَن الضاَرِر والشا رِّ النا اِجِم لىْبَص اِر ِم َن  دبَْعَ  أناو َّل هَبُْوُز َلُو أْن يُ َؤخِّ

ِر َح اَل الُكُس ْوِف َع ْن أماتِ ِول َّلِس ياما أنا و يف َمَق اِم البَ يَ ان والت اْوِجْي ِو الناظَ 
َِ  ملسو هيلع هللا ىلصوالت اْعلِ  ْيِمل َحْي  ُ  أنا  ُو  َ لىما  ِ  اػبَي ْ  َر والشا  را يف ُخْطَبتِ  ِو الا   قَ  ْد بَ   نيا

ََ َصالِة الُكُسْوفِ   .أْلَقاَىا َعَلْيِهم َوْق
ُْس  ِلِمنْيَ يف ُعيُ   ْوِهم ِعْن  َد أْم  رِِىم فَ لَ  ْو َس  اَن شَبا  َ  َض  َرٌر 

ُِ اؼب َسُيِص  ْي
بأْوَضِح ِعبَ اَرٍة، وأْوَج ِز  ملسو هيلع هللا ىلصبالناظَِر إىل الشاْمِس َحاَل الُكُسْوِف، لبَ ي اَنُو 

إَش   اَرٍقة، وِحْيُِم   ا أنا الضا   َرَر لَ   ْيَس يف َش   يٍء ِم   ن الناظَ   ِر إىل الشا   ْمِس 
ْيِن َح  اَل ُسُس  ْوِفها، َم  َع أنان  ا َم  أُموْ  نً  ا ِم  َن ال  دِّ َه  ا، ُعلِ  َم يَِقي ْ ُرْوَن ب  الناظَِر إلَي ْ

بالضاُرْوَرِة أنا َما يَ ُقْولُُو ُسفااُر الوَ ْرِب ِم ْن ِخ الِل نظَرِيا اِِتِم الَفَلِكيا ِ  بَاِط ٌل 
ا لا  َ  َّل هَبُ  ْوُز اَّلْلِتَف  اُت إلَْي  ِو َفْض  اًل أْن نُ َع  اِرَض بِ  ِو النُُّص  ْوَص الشا  ْرِعياَ  الدا

 عل  ِخالِفِو!
* * * 
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أن انَ  ا مل َنْس  َمْع عل    َم  رِّ الُعُص  ْوِر وال   دُُّىْوِر أنا الَوْج  ُو الثَّ  اِمُن: 
ل فَ   ُدْوَنَك  ُِ الَع   نْيَ الناظَ   َر إىل الُكُس   ْوِف ِفْي   ِو أْم   رَاٌض ُمْستَ ْعِص   َيٌ  ُتِص   ْي

َْ ُمْن   ُذ أْن  َِ َح  َدَث َِ الشا   ْمُس َى  ِذِه الُكُس   ْوفَاِت واػُبُس   ْوفَاِت الا    ُخِلَق   
َها َع    ادٌّ، إَّلا اهلل تَ َع    اىل، مل َنْس    َمْع بَش    يٍء ِم    َن َى    َذا  والَقَم    ُر َّل وُبِْص    ي ْ

 اؽبََذيَاِن!
ََ ْ ِِه، قُ ْلنَ ا ؽبُ م :وَلْو قَاَل قَائُِلُهم  :إنا َىَذا الُكُس ْوَف َش اذٌّ َع ْن 

بِ    ِو رَبُْص    ُل أنْ     َواٌع ِم    َن  ألنا  ملسو هيلع هللا ىلصلَ    ْو َس    اَن َسم    ا قُ ْل    ُتم لبَ ي انَ    ُو لَنَ    ا النا    ُِّّ 
.. وقَ   ْد تَ َق   راَر .الِعبَ   اَداِت الشا   ْرِعياِ ، سالصا   الِة وال   ذِّْسِر والصا   َدَقِ  والِعْت   قِ 

ُْسِلِمنْيَ أنا الِعَباَدَة َّل تَ َتَضماُن َضَررًا حَباٍل ِمَن األْحَوالِ 
 .َلَدى َسافاِ  اؼب

ا ب    الناظَِر إىل الشا    ْمِس َح    اَل يَأُمرُنَ     ملسو هيلع هللا ىلصوَى    ْل يُ ْعَق    ُل أنا النا    ِّا 
ُرْونَا ِم    ْن َمَوبا    ِ  الناظَ    ِر  ًق    ا للِعبَ    اَدِة، ورَِج    اُل الوَ    ْرِب وُبَ    ذِّ الُكُس    ْوِف رَبِْقي ْ

َهاَت إنا َىَذا لَشيٌء ُعَماٌب! َها؟ َىي ْ  إلَي ْ
ُقْوَلَ  ِمَن الَوْربِ 

َ
ْيٌك َدِسْيَسٌ ، وَتْش كِ  :وَلْو قَاَل قَائِلُنا أنا َىِذِه اؼب
ا أبْ َعَد النُّْمَعَ ل وَقْد ِقْيَل!

َ
 يف ِدْيِنَنا ؼب

* * * 
إنا اغِبْكَم َ  ِم َن الُكُس ْوِف واػُبُس ْوِف مل َتُك ْن الَوْجُو ال َّاِسُع: 

ل  ُروَسً  ألْنظَاِر النااِس، واْجِتَهاَداِِتِم، وذَبَ اُرِِبِم، وَنظَرِيا اِِتِم، َس الا َخِفياً  َمت ْ
َها َسياُد اػبَْلِق َبْل أْفَصَح عَ  ، «إنا اهلل ىُبَوُِّف ِِبَِما ِعبَ اَدهُ » :فَ َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصن ْ

َه  ا َّل رَبْتَ  اُج إىل  فاغِبْكَم  ُ  إًذا ِم  َن الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوِف َمْنُص  ْوٌص َعَلي ْ
َتَكلٍُّف وتَ َنطٍُّعل َسَما  َناُو ُجهااُل الَوْرِب بأنا ُسُس ْوَف الشا ْمِس َس َيُكْوُن 

َِ الَعنْيَ فَلْن َيُكْوَن ؽبَا ِعالٌج! ؿَبَال   ُْزِمَنِ  الاَِ إَذا أَصاَب
 لىْمرَاِض اؼب

* * * 
إنا الناظَ    َر إىل الشا    ْمِس  :إَذا َس    لاْمَنا بَق    ْوؽِبمالَوْج    ُو الَعاِش    ُر: 

نَ  ا أْن نَ لْ  ، َس  اَن َحْتًم  ا َعَلي ْ ُِ الَع  نْيَ َِ ُتِص  ْي ُْزِمنَ  ِ  الا  
ٌِ لىْم  رَاِض اؼب تَ  زَِم َس  َب
 :بَواِحٍد ِمْن َثالثَ ٍ 
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إما   ا أْن مَبَْتنِ   َع َع   ْن ُرؤيَ   ِ  الشا   ْمِس ُمْطَلًق   ا َخْش   َيَ  إَص   ابََ   أوَّاًل:
ُ    ْزِمنَ نْيِ، وِم    ْن َُثا نَ ْعَتِم    ُد عل      اغِبَس    ابَاِت 

َرِض أو الَعَم      اؼب
َ
الَع    نْيِ ب    اؼب

َة ب     الناظَِر إىل الشا     ْمِس ِعْن     َد  الَفَلِكيا     ِ ، ولُبَ     اِلُف السُّ     ناَ  الناَبوِيا     َ  اْلِم     رَ 
ََ  ِ ُ َج  ائٍِز باإلصْب  اِعل فَ  إَذا َس  اَن َى  َذا فُبَْتِنًع  ا َش  ْرًعا، .ُسُس  ْوِفَها .. وَى  َذا 

َنا اْليت  .فَ َعَلي ْ
وإَذا تَ َق      راَر َع      َدُم َج      َواِز اَّلْعِتم      اِد عل        اغِبَس      ابَاِت  ثَانِيً      ا:

نَ   ا واغبَالَ     ُ  َِ َعَلي ْ َى   ِذِه أْن مَبَْتنِ    َع َع   ْن َص    الِة الُكُس    ْوِف  الَفَلِكيا   ِ ل َوَج    
ل وُى   َو الناظَ   ُر إىل الشا   ْمِس  بالُكلِّيا   ِ  لَع   َدِم قُ   ْدَرتَِنا عل     الناظَ   ِر الشا   رِعيِّ
َُم  راَدِة، وَى  َذا أْيًض   ا َّل هَبُ  ْوُز باإلصْبَ  اِعل فَ   إَذا َس  اَن َى  َذا فُبَْتِنًع   ا 

ب  الَعنْيِ اؼب
َنا اْل  .يتَشْرًعال فَ َعَلي ْ
نَ ْي  ِو، ثَالِثً  ا:  نَ ُق  ْوُل للُمْس  ِلِمنْيَ َّل بُ  دا لَواِح  ٍد ِمنا  ا أْن يَ ْفتَ  ِدَي بَعي ْ

تَ َوقا   ِع ُحُدْوثُ   ُو ِم   ْن َعًم     أو أْم   رَاٍض ُمْزِمنَ   ٍ ل َح   َّتا 
ُ
ويُ َعرَِّض   َها للَخطَ   ِر اؼب

اَّلْحِتم اُل نَ  َتَمكاَن ِم ْن إقَاَم ِ  َى ِذِه الشا ِع َِة   َص الِة الُكُس ْوِف   وَى َذا 
ُِ عل    أْىِلَه  ا أْن يَ ْفتَ  ُدوا  :ُمطا  رٌِد يف ُس  لِّ بَ لَ  ٍد أو َمِديْ نَ  ٍ ل دبَْع  َ   أنا  ُو هبَِ  

ُهم  .بَ َعي َْ ْ َواِحٍد ِمن ْ
* * * 

وَى   َذا ُسلُّ    ُو ؿُبَ    اٌل َش    ْرًعال ألنا الشا    رِيْ َعَ  َّل تَ    أُمُر دب    ا ِفْي    ِو َض    َرٌر 
َع َدُم الناظَ ِر إىل ُسُس ْوِف  :َذا نَ ْعلَ ُم أنا قَ  ْوؽَبُمؿَبٌْ  َسم ا بَ يَ نا اُه آنًِف ا، وِِبَ 

 .الشاْمِس فُبَتِنٌع َشْرًعا، وبَاِطٌل َواِقًعا
 واغَبْمُد هلل َربِّ الَعاؼبنِْيَ 
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 الَفْصُل الثَّاِلثُ 
َر ِمَن ال َّْحِدْيِق في ال َّْملِ   الرَّد  على َمْن َح َّ

ُْس ِلِمنْيَ فبا ْن فُِتنُ وا وِمْن أَسٍف بَ ْعَد تَ َوجٍُّع 
أنا طَائَِفً  ِمْن أبْ َناِء اؼب

ُْس  ِلِمنْيَ 
ُفُخ  ْوَن يف َرْوِع إْخ  َواِهِم اؼب نْ َيوِيا  ِ  الَوْربِيا  ِ ل مل يَ ْفَتئُ  وا يَ ن ْ ب  الُعُلْوِم الدِّ

الشا َكاِئَك والشُّ بُ َهاِت، َحْي  ُ  قبَِ ُدُىم َّل َيْس  أُمْوَن يَ ْعتَ ِذُرْوَن للوَ  ْرِب يف  
ٍِ ِم  َن ُس   لِّ َم  ا يُ ْب  ِدي ويُِعْي  ُد، ولَ  ْو َس  اَن َعل    طَ  َرٍف ِم  َن الطاْع  ِن وَجانِ  

ُْسِلِمنْيَ!
 الَوْمِز بُعُلْوِم اؼب

َفَك اَن ِم  ْن سَبَْتم  اِت بَ ْعِض  ِهم، وَتْس رِيْ َباِت أْع  َذارِِىم َم  ا قَ  اُلْوُه يف 
ْح ِذيْ َر ِم َن الناظَ ِر إىل أنا التا  :تَ َناِتِف الصُُّحِف وبَ ْع ِ  اللَِّق اَءاِت آنَ َذاكَ 

الشاْمِس لَْيَس عل  إْطالِقِول َبِل التاْحِذيْ ُر ِمَن التاْحِدْيِق والفاِسْيِز يف َعنْيِ 
 الشاْمِس َق ُّ!
 َُ َق ِ  والَواقِ ِعل بَ ْل يف َى َذا الَك الِم  :قُ ْل َى ِذِه ُمَص اَدَرٌة َع ِن اغَبِقي ْ

 .ِئٌل إَّلا اْجِفَاٌر للَكالمِ َحْشٌو وإْسرَاٌف لَْيَس رَبَْتُو طَا
السا  ماُء فَ ْوقَ نَ  ا، واألْرُض رَبْتَ نَ  ا،  :ألنا قَ  وؽَبُم َى  َذا َسَق  ْوِل الراُج  لِ 

إيا    اَك أْن َتَض    َع يَ    َدَك يف  :والنا    اُر َح    اراٌة، وال    ِ اْلُ  بَ    ارٌِد، وَسَق    ْوِل اْلَخ    رِ 
 النااِر، وإيااَك أْن َتْشَرَب السُّما الزَُّعاَف!

ْعلُ     ْوِم ِم     َن الَواقِ     ِع واغبِ     سِّ فَ     
َ
ََ َى     َذا الَك     الِم اؼب أيُّ فَائِ     َدٍة رَبْ     

َُشاَىِد بالضاُرْوَرِةل فَ ُهَو َّل وَبَْتاُج إىل ِعْلٍم أو إْخَباٍر أو رَبِْذْيٍرل َفْض اًل 
واؼب

 َع     ْن َى     َذا التا     َداُفِق الَكبِ     ْ ِ، واغَبْش     ِد اؽبَائِ     ِل ِم     َن األْخبَ     اِر والتاْح     ِذْيرِ 
ُْسَتِطْ ِل ألنا التاْحِدْيَق والت ارِْسي َْز يف َعنْيِ الشاْمِس َس اٍف يف 

واإلْرَجاِف اؼب
 َفَساِد وَضَرِر الَعنِي، َسَواٌء َحاَل الُكُسْوِف، أو َحاَل الصاْحِو!

َِ َى  َذا الت اْعِلْي  َل َعلَ  ْيِهمل َلَك  اَن ُحما  ً   يف ِح  نْيَ أنا أَح  ًدا لَ  ْو قَ لَ  
أن انَ   ا إَذا َس   لاْمَنا بَض   َرِر الَع   نْيِ ِعْن   َد رَبْ   ِدْيِقَها يف  :َّل بُ   دا، وُى   وَ َعلَ   ْيِهم و 

الشا  ْمِسل إَّلا أنا  ُو يف َح  اِل ُسُس  ْوِفَها َيُك  ْوُن الضا  َرُر ُمْنتَ  ٍف أو أْى  َوَن ِمْن  ُو 
َها َحاَل ُسُسْوِفَها! ََْ ِِه، ِلَذا َّل هَبُْوُز الناظَُر إلَي ْ  يف 
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* * * 
أنا ُعَلماَء الَفَلِك الَوْربِي ِّنْيَ  لىَسِف( مل يَ ُقْوُلوا  :ا َعِلْمَناَىَذا إذَ 

ْرُدْوِد(ل َبْل طَاَر ِبِو، وتَ َعلاَق ِبِو ِضَعاُف الِعْلِم والناظَِر فباْن 
َ
ِِبََذا اإليْ رَاِد  اؼب

 أرَاُدوا أْن يَ ْعَتِذُروا لرَِجاِل الَوْرِب، أو وُبَسُِّنوا الظانا ِِبِْم!
َقِ  أْعَقُل ِمْن أْن يَ ُقْولُ وا ِِبَ ِذِه الساْفَس طَِ   َفرَِجاُل الَوْرِب يف اغَبِقي ْ
البَ   ارَِدِة، فَ ُه   م مل يَ ْقِص   ُدوا بَتْح   ِذْيرِِىم ِس   َوى َع   َدِم الناظَ   ِر إىل الشا   ْمِس 

لناظَ ُر َّل هَبُ ْوُز ا :ُمْطَلًقال َسما َصراُحوا ِبو يف أْخَبارِِىمل َح َّتا قَ اَل قَ ائُِلُهم
وَلْو بَقْدِر ثَانَِيتَ نْيِ! وَىَذا َّل وَبَْتاُج إىل َدلِْيٍل، أو بُ ْرَىاٍنل لِ َذا قبَِ ُدُىم يف 
 :ِبالِدِى     م قَ     اُموا َحِِْيًِ     ا َيْص     رِفُ ْوَن، ويَ بُِ ُّ     ْوَن، ويُ ْنِفُق     ْوَن بَ      نْيَ ُش     ُعْوِِبِم

َرَى ا ِوقَايَ ً  للَع نْيِ ِم  َن "الشا رَاِئَ  الَعازِلَ  َ "، وس ذا "الناظا ارَاِت الطِّب ِّيا  َ " ََي ْ ، و
ُتَ َوق اَعِ  لَدْيِهم  َزَعُموا(ل َحَّتا َح ذاُروا ِم َن اػبُ ُرْوِج إىل 

َرِة اؼب األْضرَاِر اػَبِطي ْ
ْن َّل يَبِْلُك ُسُبَل 

َ
الشاَوارِِع َحَذرًا ِمْن أِشعاِ  الشاْمِسل َفْضاًل َعْن ُرؤيَِتَها ؼب

ََ  ْ ِ .الوِقَايَ   ِ  ُرْوَن ِم  َن ُمْطلَ  ِق  .. إىل  َذلِ  َك فبا  ا يُ ْعلَ  ُم َقْطًع  ا أنا الَق  ْوَم وُبَ  ذِّ
ُز والتاْحِدْيُق إىل الشاْمِس فَ لَ ْن يَ ْق ِدَر َعَلْي ِو أَح ٌد َفْض اًل  الناظَِر! أماا الت ارِْسي ْ

َر ِمْنُو!  أن وُبَذِّ
ِه التاْح ِذيْ رَاِت، وَسَذا َلْو َساَن األْمُر َسَما ِقْيَلل َفأْيَن ُى ْم َع ْن َى ذِ 

َْ َعلَ ْيِهم؟ َس الال بَ ْل الَق ْوُم يَ ْعَلُم ْوَن  ا َخِفَي واإلْرَشاَداِت ِمْن قَ ْبُل؟ أم إها
ُرْونَ  وُى  َو أنا ُسُس  ْوَف َى  َذا اليَ   ْوِم    :َم  ا يَ ُقْولُ  ْوَن، ويَ ْفَهُم  ْوَن َعما  ا وُبَ  ذِّ
 ََ ي ْ  َر َم  راٍة بَ َع  َدِم الناظَ  ِر إىل الشا  ْمِس األْرِبَع  اِء   لَ  ْيَس َسوَ  ْ ِِهل لِ  َذا أسا  ُدوا 

 .ُمْطَلًقا
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 الَفْصُل الرَّاِخعُ 
 الَمْحظُْورَاُت السَّيَِّئُة ِمْن َتْحِ ْيِر النََّظِر إلى ال َّْملِ 
َْ ِمْن رَبِْذْيرِِىم َْحظُْورَاُت واْلثَاُر السايَِّئُ  الاَِ َوقَ َع

بَ َع َدِم  :أماا اؼب
َه ا عل   َس ِبْيِل  الناظَِر إىل َرٌة ِجد ا، أذُْسُر ِمن ْ الشاْمِس َحاَل ُسُسْوِفَها َفَكِِي ْ

 اإلهْبَاِز َما يَلي:
  :دب ا أنا َص الَة ُسُس ْوِف يَ  ْوِم األْرِبَع اِء َس اَن الَمْحظُْوُر األوَُّل
بَ ْع    ُ   ِعْن    َد السا    اَعِ  الَواِح    َدِة والنِّْص    ِف  ُْه    رًا، فَ َق    ِد اْعتَ     َزلَ  :تَ ْقرِيْ بً    ا

ُْس    ِلِمنْيَ، ومل َيْش    َهِد الصا    الَة َمَعُه    مل َخْوفً    ا ِم    ْن 
ُْس    ِلِمنْيَ َمَس    اِجَد اؼب

اؼب
ْعنَ  ا َى  َذا الَق  ْوَل، وَش  اَىْدنَا َم  ْن آَم  َن بِ  ِو  أْض  رَاِر أِش  عاِ  الشا  ْمِس، وقَ  ْد ظبَِ

َقوُ   .وَصدا
* * * 

  :ْس  ِلِمنْيَ الَمْحظُ  ْوُر الثَّ  اني
ُ
 باألْخبَ  اِر، وَم  ا اْنِش  َواُل أْسَِ  ِر اؼب

ََْفلَ ِتِهم  تَ ُبُُّو ِم ْن رَبْ ِذيْ رَاٍت، وإْرَش اَداٍت، وأْخ ِذ ُس ُبِل الوِقَايَ ِ ل يف ِح نْيِ 
َع  ِن اغِبْكَم  ِ  ِم  َن الُكُس  ْوِف واػُبُس  ْوِف! وَذلِ  َك بالت اْوبَ  ِ  إىل اهلل تَ َع  اىل، 

نُ ْوِب، واإلْق      ال َعاِص       ي، وَسِْ       َرِة الطااَع       ِ ، والبُ ْع      ِد َع       ِن ال       ذُّ
َ
ِع َع       ِن اؼب

 ... إخلَْ .والتاْخوِْيِف واغَبَذِر ِمْن ِعَقاِب اهلل
ِِ إَذا َم   ا َعِلْمنَ   ا أنا الا   ِذي تَ    َوىلا ِسب ْ   َر َى   ِذِه  وَى   َذا لَ   ْيَس بالَورِيْ   

ِى     َي الصُّ     ُحُف واإلَذاَع     اُت، َحْي     ُ  نَ رَاَى     ا  :اإلَش     اَعاِت والتاْمَتم     اتِ 
ُ   ؤِمِننْيَ أْخبَ   اَر تَ ْق   ِذُف بأْخَبارَِى   ا َص   َباحً 

ا وَمَس   اًءل ُمْرِجَف   ً  يف قُ لُ   ْوِب اؼب
 اػبَْوِف والتاْحِذْيِر ِمْن أْضرَاِر الُكُسْوِف آَنَذاَك!

  :ُْسِلِمنْيَ  لىَسِف( الَمْحظُْوُر الثَّاِلُث
أنا بَ ْعَ  َمَساِجِد اؼب

َه     ا َص     الُة ُسُس     ْوِف يَ      ْوِم األْرِبَع     اِء ِعْن     َد السا      َْ ِفي ْ اَعِ  الَواِح     َدِة أِقْيَم     
والنِّْص    ِف  ُْه    رًا تَ ْقرِيْ بً    ال ُدْوَن الناظَ    ِر إىل ُسُس    ْوِف الشا    ْمِسل اْعِتَم    اًدا 

 ِمن ُْهم عل  اغِبَسابَاِت الَفَلِكياِ !
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َس  اِجِد بَ ْع  َد 
َ
َُص  لِّنْيَ مل ىَبُْرُج  وا ِم  َن اؼب

َح  َّتا إنا  َك لَتِم  ُد بَ ْع  َ  اؼب
ُهم لَص  الِة الُكُس  ْوِف، وَى  َذا الَعَم  ُل ِم  ن ُْهم َّل َص  الِة الظُّْه  ِر اْنِتظَ  ارًا ِم   ن ْ

ََ  ملسو هيلع هللا ىلصهَبُْوُز َشْرًعال َبِل اْنِتظَاُمُو بِعْقِد البِ دَِع لَ ْيِس بَبِعْي ٍدل ألنا النا ِّا  َوقا 
َس  اِجِد لَص  الِة الُكُس  ْوِف، وَذلِ  َك ِعْن  َد قَ ْولِ  وِ 

َ
 :لَنَ  ا َزَم  َن ال  دُُّخْوِل إىل اؼب

فَ       اف َْزُعوا إىل » :، ويف رَِوايَ        ٍ «نُبَ       ا فَ       اف َْزُعوا إىل الصا       الةِ فَ       إَذا رَأيْ ُتُموْ »
َساِجدِ 

َ
ََي ْرُُه، وُىَو َصِحْيحٌ 6/87(، و 4/099أْخَرَجُو أضَبُد  « اؼب  .( و

َ  ْن َرآَى  ا، أما  ا َم  ْن مل يَ َرَى  ا فَ ُه  َو َمْع  ُذْوٌر َش  ْرًعا  
وَى  َذا بالنِّْس  َب  ؼب
 :أنا  ُو أَم  َر بالنِّ  َداِء ؽبَ  ا ملسو هيلع هللا ىلصِة، َسَم  ا َص  حا َعْن  ُو َح  َّتا َيْس  َمَع النِّ  َداَء للصا  ال

 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « الصاالَة َجاِمَع ً »
ََس  اِجِد اْنِتظَ  ارًا للصا  الِة اْعِتم  اًدا عل    الرُّؤيَ  ِ  َم  َع 

أما  ا ُدُخ  ْوُل اؼب
َناِس باغِبَس  ابَاِت الَفَلِكيا  ِ  فَ َه  َذا أْم  رُُه َواِس  ٌع، أما  ا اَّل ْعِتم  اُد عل    اَّلْس  ِتئ ْ
 .اغِبَسابَاِت الَفَلِكياِ  َق ُّ، فَ َهَذا َّل هَبُْوُز َشْرًعا، واهلل أْعَلمُ 

* * * 
  :أنا الصُّ       ُحَف واإلَذاَع       اِت مل تَ ْفتَ       أ الَمْحظُ       ْوُر الرَّاخِ       ُع

ُر النااَس بَعاماٍ ، والرَِّجاَل خبَاصاٍ  ِمَن اػبُُرْوِج ِم َن البُ يُ  ْوتِ    لىَسِف( رُبَذِّ
ًع ا يف بُ يُ وِِتِم َخْش َيَ  اإلَص ابَِ   ي ْ ِحَفا ًا عل   أْطَف اؽِبم! وأْن يَ َتَحصا ُنوا صبَِ

ََ اغَبْم رَاءِ  .. .بَشيٍء ِم ْن أِش عاِ  الشا ْمِس َس َواٌء فَ  ْوَق البَ نَ ْفَس ِمياِ  أو رَبْ 
ََْ ِ َذِلَك ِمَن اإلْرَجافَاِت!  و

لِْيُل عل  َذِلَك َما َشاَىْدُه اعَبمِ  ْيُع ِمِن اْخِتالِء أْسَِِر َش َوارِِع والدا
َارِّْيِن والساائِِقنْيَ أثْ َناَء غَبظَاِت الُكُسْوِف، فَإىل اهلل 

ُْسِلِمنْيَ ِمَن اؼب
ِبالِد اؼب

ُْشَتَك ، وَعَلْيِو التُّْكالُن!
 اؼب

* * * 
  :أن انَ ا إَذا َس  لاْمَنا ؽبُ  م ِِبَ  ِذِه الساْفَس  طَ ِ الَمْحظُ  ْوُر الَ   اِمُل: 

ْمَتنِ   ِع أْن 
ُ
وِى  َي َع  َدُم الناظَ   ِر إىل الشا  ْمِس َح   اَل ُسُس  ْوِفَهال فَ لَ   ْيَس ِم  َن اؼب
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َِ ِم    ْن َش    ْرِطَها الناظَ    ُر إىل  يَ َتَم    راءوا عل      بَ ْع    ِ  ِعَباَداتِنَ    ا األْخ    َرى الا    
 الشاْمِس أو الَقَمِر!

، أو َرَمَض  اَن، َّل هَبُ  ْوُز الناظَ  ُر إىل ِى  الِل َش  ْعَبانَ  :وَذلِ  َك بَق  ْوؽِبم
ََ   ْ ِِه لُوُج   ْوِد أِش   عاٍ  فَ    ْوَق البَ نَ ْفَس   ِمياِ ، أو  أو ِذي اغِبما   ِ ، أو ؿُبَ   راٍم أو 
 ُِ ََ   ْ ِ َذلِ   َك فبا   ا َس   َيُكْوُن لَ   ُو إَص   ابَاٌت ُمْزِمنَ   ٌ  ُتِص   ْي ََ اغَبْم   رَاِء، أو  رَبْ   

 الَعنْيَ بالضاَرِر أو اإلْتالِف أو الَعَم !
َِ واغبَالَ  ُ  َى  ِذِه التاْس  ِلْيُم ؽبُ  م يف فَ  إَذا َس  لاْمنَ  ا ؽبُ  م يف األْوىل َوَج  

 الِاانَِيِ ل وإَّلا َ َهَر ِمناا الت اَناُقُ  واَّلْضِطرَاُب، والَعْكُس بالَعْكِس!
وُىنَ  اَك بَ ْع  ُ  اْلثَ  اِر السا  يَِّئِ  ذَبَاَوْزنَ  ا ذِْسَرَى  ا َخْش  َيَ  اإلطَالَ  ِ  إَّلا 

َع  َدُم الناظَ  ِر إىل الشا  ْمِس َح  اَل  :اُه ُىنَ  ا قَ  اِطٌع ب  أنا قَ   ْوؽبُمأنا ِفْيم  ا ذََسْرنَ  
الُكُس    ْوِفل ِجَنايَ    ٌ  يف َح    قِّ الشا    رِيْ َعِ ، وَجريِْبَ    ٌ  يف َح    قِّ الَبَش    رِياِ ، واهلل 

 أْعَلُم!
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 الَباُب الرَّاِخعُ 
َر ِمَن األْمَراِض الُمْزِمَنةِ   الرَّد  على َمْن َح َّ

ْن 
َ
ِِ األْمرَاِض الاَِ لَْيَس ؽبا ِعالٌج ؼب إنا التاْحِذيْ َر ِمْن َعَواِق

ًعا  .يَ ْنظُُر إىل ُسُسْوِف الشاْمِس ُمْسَتْدَرٌك، وُمْنَتِقٌ  َشْرًعا وطَب ْ
َجْه     ٌل َبِس     ْيٌ ، وَجْه     ٌل  :َى     َذا إَذا َعِلْمنَ     ا أنا اعَبْه     َل َجْه     النِ 

 ٌِ  .ُمرَسا
 ُهم   ا: فَأمَّ   ا الَجْه   ُل ا فَ ُه   َو َع   َدُم إْدرَاِك الشا   يِء لَبِس   ْيُم ِمن ْ

َّل أْعلَ  ُم، وَى   َذا يف  :بالُكلِّيا  ِ ، َس  أْن يَ ُق   ْوَل الراُج  ُل َع   ْن َش  يٍء َّل يَ ْعَلُم   وُ 
َق ِ  ِعْل  ٌمل ألنا َم ِن الِعْل  ِم ِفْيم  ا َّل تَ ْعَلُم ُو أْن تَ ُق  ْولَ  َّل أْدرِي، وقَ  ْد  :اغَبِقي ْ

الِعْلِم، وَىَذا اعَبْهُل َّل َيْسَلُم ِمْنُو أَحٌد ِم َن اػبَْل ِق   َّل أْدرِي ِنْصفُ  :ِقْيلَ 
 .َسائًِنا َمْن َسانَ 
  :فَ ُهَو إْدرَاُك الشايِء عل  ِخالِف َما وأمَّا الَجْهُل الُمرَكَُّب

ََْزَوِة َبْدِر، فَ يَ ُقْولُ   َِ ِىَي يف  :ُىَو َعَلْيِو، َسأْن ُيْسأَل الراُجُل َعْن َوْق
َلُول ألنا ِفْيِو ُجْرأًة عل   الساَن ِ  الَعاِشَرِة، وَىَذا َشرٌّ ِمَن الاِذي قَ ب ْ

 .الَكِذِب، وضَبَاَقً  يف الِعْلمِ 
َوََّل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإنا الساْمَع ﴿ :قَاَل اهلل تَ َعاىل

 .[36سراء:اإل]﴾َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُسلُّ أُولَِئَك َساَن َعْنُو َمْسُئوًَّل 
* * * 
إنا الناظَ  َر إىل الشا  ْمِس َح  اَل  :فأما  ا قَ   ْوُل رَِج  اِل الوَ  ْرِب الَك  اِفرِ 

ُِ َمَرًضا ُمْزِمًنا للَعنْيِ لَْيَس لَ ُو ِع الٌجل فَ َه َذا اْع ِفَاٌف  الُكُسْوِف َقْد ُيَسبِّ
َق   ِ  األْم   ِر، وَى   ذَ  ، َّل بَ َيانً   ا غَبِقي ْ َْْهِلِه   م لَ   ْيَس إَّلا ُهم  ُهم أْيًض   ا ِم   ن ْ ا ِم   ن ْ
ل ألنا َعَدَم الِعْلِم بالشايِء لَْيَس ِعْلٌم بالَعَدِم! ٌِ  َجْهٌل ُمرَسا
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إنا اهلل مل يُ ْن   زِْل َداًء إَّلا أنْ    َزَل » :أنا   ُو قَ   الَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َق   ْد َص   حا َعْن   ُو 
أْخَرَج   ُو أضبَ   ُد  (04 «َمَع   ُو َدَواًءل َجِهلَ   ُو َم   ْن َجِهلَ   ُو، وَعِلَم   ُو َم   ْن َعِلَم   و

ََ نُُبا، وُىَو َصِحْيحٌ 03/497، وابُن ِحبااَن  (4/978   .(، و

 :أَنا    ُو قَ    الَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَع    ْن َج    اِبٍر َرِض    َي اهلل َعْن    ُو، َع    ْن َرُس    وِل اهلل 
اِء بَ     رَأَ بِ    ِإْذِن اهلل َع    زا َوَج    لا » َِ َدَواُء ال    دا « ِلُك    لِّ َداٍء َدَواٌء، فَ    إَذا ُأِص    ي

 .ُمْسِلمٌ 

أنا ُس  لا َم َرٍض َمْهم  ا َعظُ  َم  :ملسو هيلع هللا ىلصقَ  ْوِل نَِبي ِّنَ  ا  فالا ِذي نَ ْعَلُم  ُو ِم  نْ 
.. لِكنا الِعْلَم بِ ِو .َشرُُّه، وَسبُ َر َخطَرُُه فَ َلُو َدَواٌء َقْد أنْ زََلُو اهلل تَ َعاىل للَبَشرِ 

َشيٌء، وإْنَكارُُه َشيٌء آَخُر، َفال يَ ْلَزُم ِمْن نُ ُزْولِ ِو الِعْل ُم بِ ِو، وَّل يَ ْل َزُم ِم ْن 
 ِو َعَدُم ُوُجْوِدِه، واهلل يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء إىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقْيٍم!َجْهلِ 

َواِء َّل نَ ْفيِ  ِو ُمْطَلًق  ال  :فَوايَ  ُ  َم  ا ِعْن  َدُىم َق  ِ  ال  دا ُى  َو اعَبْه  ُل حَبِقي ْ
وَى    َذا ُسلُّ    ُو إَذا َس    لاْمَنا أنا الناظَ    َر إىل الُكُس    ْوِف ؿَبْ    ُذْوٌر ِطب ِّي     ا لُوُج    ْوِد 

تَ َوق اَعِ   َزَعُموا(!األمْ 
ُ
 رَاِض اؼب

 واغَبْمُد هلل َربِّ الَعاؼبنِْيَ، والصاالُة والساالُم عل  َعْبِدِه وَرُسْولِِو األِمنْيِ 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 (، وُىَو َصِحْيٌح .03/497(، وابُن ِحبااَن   4/978أضَبُد   (04 
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 الَفَهاِرُس الَعامَّةُ 
 .ثَ َبُت الَمَراِجِع 
 .ِفْهِرُس اآليَاِت 
 .ِفْهِرُس األَحاِدْيِث 
  َُّة.الَفَهاِرُس الَمْوُضْوِعي 
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 ثَ َبُت الَمَراِجعِ 
 .«الُقْرآُن الَكرِ ِْ »     

 .لىْلَباِفِّ « السِّْلِسَلُ  الصاِحْيَح ُ » .0
 .لىْلَباِفِّ « السِّْلِسَلُ  الضاِعيَف ُ » .9
  .َّلبِن تَ ْيِميا َ « الَفَتاَوى الُكب َْرى» .3
ِحْي ُ » .4

ُ
 .للَف ُْوِز آبَاِدي« الَقاُمْوُس اؼب
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 .للُعَِ ْيِمنْيِ « ِسَتاِب الت اْوِحْيدِ   الَقْوُل اؼب

ُر الُقْرآِن الَعِظْيمِ » .6  .َّلبِن َسِِْ ٍ « تَ ْفِسي ْ
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َ
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َفاتِْيحِ » .99
َ
 .للُمال علي قَارِئ« ِمْرقَاُة اؼب

 .«ُمْسَتْدَرُك اغبَاِسمِ » .93
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 آليَاتِ ِفْهِرُس ا
 .[59اإلسراء:] ﴾َوَما نُ ْرِسُل بِاْْلَيَاِت ِإَّلا زَبْوِيًفا﴿
ُهْم َم         ْن أَْرَس          ْلَنا َعَلْي         ِو َحاِص          ًبا﴿  ﴾َفُك         ال  َأَخ         ْذنَا ِبَذْنبِ          ِو َفِم         ن ْ
 .[41العنكبوت:]
 .[5يونس:] ﴾ُىَو الاِذي َجَعَل الشاْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا﴿
 .[00الضح :]﴾َك َفَحدِّثْ َوأَماا بِِنْعَمِ  َربِّ ﴿
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَ  ﴿  .[91النحل:]﴾ِإنا اللاَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 .[986البقرة:]«لاُو نَ ْفًسا ِإَّلا ُوْسَعَهاََّل ُيَكلُِّف ال﴿
ْيِن ِمْن َحرَجٍ ﴿  .[78اغب :]﴾وَما َجَعَل َعَلْيُكم يف الدِّ
 .[085البقرة:]﴾ُكُم اْلُيْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اللاُو بِ ﴿
 .[085البقرة:]﴾َشْهُر َرَمَضاَن الاِذي أُْنزَِل ِفيِو اْلُقْرَآنُ ﴿
 .[33األنبياء:]﴾َوُىَو الاِذي َخَلَق اللاْيَل َوالن اَهاَر َوالشاْمَس َواْلَقَمرَ ﴿
 .[5الرضبن:]﴾الشاْمُس والَقَمُر حُبْسَبان﴿
ْص    َباِح َوَجَع    َل اللاْي    َل َس    َكًنا َوالشا    ْمَس َواْلَقَم    َر ُحْس    َبانًا﴿  ﴾فَ    اِلُق اإْلِ
 .[96ألنعام:ا]
َُ لِلنا                اِس ﴿ َيْس                أَُلوَنَك َع                ِن اأْلَِىلا                ِ  قُ                ْل ِى                َي َمَواِقي                

 .[089البقرة:]﴾َواغبَْ ِّ 
َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللاِو اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا﴿  .[36 :التوب]﴾ِإنا ِعدا
-37ي  س:]﴾َوَآيَ  ٌ  ؽَبُ  ُم اللاْي  ُل َنْس  َلُخ ِمْن  ُو الن اَه  اَر فَ  ِإَذا ُى  ْم ُمْظِلُم  ونَ ﴿
41]. 
 .[41يس:]﴾ََّل الشاْمُس يَ ْنَبِوي ؽَبَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمرَ ﴿
 .[06-05التكوير:]﴾اعَبَواِر الُكناسِ  *َفال أْقِسُم باػبُناِس ﴿
 .[85اإلسراء:]﴾إَّلا قَِلْياًل  وَما أْوتِْيُتم ِمَن الِعْلمِ ﴿
 .[955البقرة:]﴾وَّل وبُِْيطُْوِن بَشيٍء ِمْن ِعْلِمِو إَّلا دبَا َشاءَ ﴿
 .(76 يوسف:  ﴾وفَ ْوَق ُسلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلْيمٌ ﴿
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 .(33 إبراىيم:  ﴾َوَسخاَر َلُكُم الشاْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَ نْيِ ﴿
 .[54األعراف: ] ﴾ُمَسخارَاٍت بَِأْمرِهَوالشاْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّموَم ﴿
-48الفرق   ان: ] ﴾َوُى  َو الا  ِذي أَْرَس  َل الرِّيَ  اَح ُبْش  رًا بَ   نْيَ يَ  َدْي َرضْبَتِ  وِ ﴿
49]. 
 .[57األعراف: ] ﴾َوُىَو الاِذي يُ ْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ َيَدْي َرضْبَِتوِ ﴿
البق    رة: ] ﴾َم   اٍء َفَأْحيَ   ا بِ   ِو اأْلَْرضَ  َوَم   ا أَنْ    َزَل اللا   ُو ِم   َن السا    َماِء ِم   نْ ﴿

064]. 
 .[064البقرة: ] ﴾ِإنا يف َخْلِق الساَماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿
نْ َيا﴿  .[7الروم: ] ﴾يَ ْعَلُموَن  َاِىرًا ِمَن اغْبََياِة الدُّ
َلُوُهْم ِمَن اْلِعْلمِ ﴿  .[31النمم: ] ﴾َذِلَك َمب ْ
 .[79البقرة: ] ﴾ِكَتاَب بِأَْيِديِهمْ فَ َوْيٌل لِلاِذيَن َيْكتُُبوَن الْ ﴿
ُِ َشَهاَدتُ ُهم وُيْسئُلْونَ ﴿  .[09الزخرف: ] ﴾َسُتْكَت
 .[54األعراف: ] ﴾َأََّل َلُو اػْبَْلُق َواأْلَْمُر تَ َباَرَك اللاُو َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿
 .[90-91الذاريات: ] ﴾َويف اأْلَْرِض َآيَاٌت لِْلُموِقِننيَ ﴿
َْ أََفاَل يَ ْنظُُرو ﴿ ِبِل َسْيَف ُخِلَق  .[96-07الواشي : ] ﴾َن ِإىَل اإْلِ
   .[090-091آل عمران: ] ﴾ِإنا يف َخْلِق الساَماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿
 .[06الرعد: ] ﴾ُقِل اهللُ َخاِلُق ُسلِّ َشيٍء وُىَو الَواِحُد الَقهاارِ ﴿
 .[69زمر: ال] ﴾اهللُ َخاِلُق ُسلِّ َشيٍء وُىَو عل  ُسلِّ َشيٍء وَِسْيلٌ ﴿
 .[016البقرة: ] ﴾أمل تَ ْعَلْم أنا اهلَل عل  ُسلِّ َشيٍء َقِدْيرٍ ﴿
 .[99التكوير: ] ﴾وما َتَشاؤون إَّلا أْن َيَشاَء اهللُ َربُّ الَعاؼبنِْيَ ﴿
َِ ِإَّلا اللا  وُ ﴿ النم  ل: ] ﴾قُ  ْل ََّل يَ ْعلَ  ُم َم  ْن يف السا  َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَوْي  
65]. 
 .[34لقمان: ] ﴾ِعْنَدُه ِعْلُم السااَعِ  َويُ نَ زُِّل اْلَوْي َ  ِإنا اللاوَ ﴿
 .[3-9الطالق: ] ﴾َوَمْن يَ تاِق اللاَو هَبَْعْل َلُو ـَبَْرًجا﴿
 .[36اإلسراء: ] ﴾وَّل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ ﴿
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َا يَْأُمرُُسْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاءِ ﴿  .[069البقرة: ] ﴾ِإمبا
َه  ا َوَم  ا َبطَ  نَ قُ  ْل إِ ﴿ ََ َم  ا َ َه  َر ِمن ْ َ  ا َح  راَم َرِبَِّ اْلَف  َواِح األع  راف: ] ﴾مبا
33]. 
بُ ْونَ ﴿  .[89الواقع : ] ﴾وذَبَْعُلْوَن رِْزَقُكم أناُكم ُتَكذِّ
َْ عل  اؼبؤِمِننْيَ ِسَتابًا َمْوُقوتًا﴿  .[013النساء: ] ﴾إنا الصاالَة َساَن
َََسِق اللاْيلِ أَِقِم الصااَلَة ِلُدُلوِك ال﴿  .[78اإلسراء: ] ﴾شاْمِس ِإىَل 
َ َلُكُم اػْبَْيُ  اأْلَبْ َي ُ ﴿  .[087البقرة: ] ﴾وَُسُلوا َواْشَربُوا َحَّتا يَ َتبَ نيا
 .[097البقرة: ] ﴾اغب  أشهر معلومات﴿
: اغبم   رات] ﴾يَ   ا أَي َُّه   ا الا   ِذيَن َآَمنُ   وا ِإْن َج   اءَُسْم فَاِس   ٌق بَِنبَ   ٍإ فَ َتبَ ي انُ   وا﴿
6]. 
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 ِفْهِرُس األَحاِدْيثِ 
َبَل اللاْيُل ِمْن َىاُىَنا، وأْدبَ َر الن اَهاُر ِمْن َىاُىَنا»  .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « إَذا أق ْ
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « إَذا رَأيْ ُتُمْوُه َفُصْوُموا، وإَذا رَأيْ ُتُمْوُه َفأْفِطُروا»
َِ ِم   ْن أْم   ِر اعبَ » رُُس   ْونَ ُهنا أْربَ   ٌع يف أما    « الَفْخ   ُر باألْحَس   ابِ  :اِىِليا   ِ  َّل يَ ت ْ

 .ُمْسِلمٌ 
 .أضَبُد، وأبُو َداُودَ « اغَب ُّ َعَرفَاتُ »
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « الصاالَة َجاِمَع َ »
َْ ِبوِ » َر َما أُْرِسَل َر َىِذِه الرِّيِح وَخي ْ  .أضَبدُ « اللاُهما إناا َنْسأُلك َخي ْ
يَن ُيسْ » َََلَبوُ إنا الدِّ يَن أَحٌد إَّلا   .الُبَخارِيٌّ « ٌر، وَلْن ُيَشادا الدِّ
 .أضَبدُ « إنا الرِّيَح ِمْن َرْوِح اللاِو وإن اَها تَْأيت بِالراضْبَ ِ »
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « إنا الشاْمَس والَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آيَاِت اهلل»
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « َمْوِت أَحدٍ إنا الشاْمَس والَقَمَر َّل ىَبِْسَفاِن لِ »
 .أضَبُد، وابُن ِحباانَ « إنا اهلل مل يُ ْنزِْل َداًء إَّلا أنْ َزَل َمَعُو َدَواءً »
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « إنا اهلل ىُبَوُِّف ِِبِما ِعَباَدهُ »
 .«أنا َعْرَش الراضْبَِن اْىتَ زا ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ »
ُِ إناا أماٌ  أ» ُِ وَّل كَبِْس  .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « مِّياٌ  َّل َنْكُت
 .أضَبدُ « إناُو َّل يُ ْرَم  ِِبَا ِلَمْوِت أَحٍد وَّل غِبََياتِوِ »
 .الُبَخارِيٌّ « َحَّتا تَ ْنَملي»
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « فَإذا رَأيْ ُتُمْونُبال فَاْدُعوا اهلل وَصلُّوال َحَّتا تَ ْنَكِشفَ »
َساِجدِ  فَاف َْزُعوا إىل»

َ
 .أضَبدُ « اؼب

َة َثالِثنْيَ » َُما َعَلْيُكم، َفأْسِمُلوا الِعدا  .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « فَإْن 
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « فال ُتُصْوُموا حَّتا تَ َرْوُه، وَّل تُ ْفِطُروا حَّتا تَ َرْوهُ »
 .«َّل ىَبِْسَفاِن ِلَمْوِت أَحٍد وَّل غِبََياتِوِ »
 .«أَحٍد وَّل غِبََياتِوِ  َّل َيْكِسَفاِن ِلَمْوتِ »
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اِء بَ     رَأَ بِ    ِإْذِن اهلل َع    زا َوَج    لا » َِ َدَواُء ال    دا « ِلُك    لِّ َداٍء َدَواٌء، فَ    إَذا ُأِص    ي
 .ُمْسِلمٌ 
 .«َما ُسْنُتْم تَ ُقوُلوَن ؽِبََذا يف اعبَاِىِلياِ ؟»
َتَبَس ُشْعَبً  ِمْن النُُّمومِ »  .َرواُه أبُو َداُودَ « َمْن اق ْ
 .ُمت اَفٌق َعَلْيوِ « ْوَن َماَذا قَاَل َربُُّكم؟َىْل َتْدرُ »
َِ الشاْمِس، وَساَن ِ لُّ الراُجِل سطُْولِوِ » َُ الظُّْهِر إَذا زَاَل  .ُمْسِلمٌ « َوْق
 .أضَبُد، والت ِّْرِمِذيُّ « يَا َعاِئَشُ  تَ َعوِذي باهلل ِمْن َشرِّ َىَذا»
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 لَفَهاِرُس الَمْوُضوِعيَّةُ ا
 َم ُ ا َقدِّ

ُ
 .ؼب
  ُوِفْيِو َفْصالنِ  :الَباُب األوال. 

 .وِفْيِو قَاِعَدتَاِن ُمِهماَتانِ  :الَفْصُل األوالُ 
 .أنا الشارِيْ َعَ  اإلْسالِمياَ  َّل تَأُمُر إَّلا دبا ِفْيِو َخي ْرٌ  :الَقاِعَدُة األْوىل
 .َحِنْيِفياٌ  ظَبَْح ٌ  أنا الشارِيْ َعَ  اإلْسالِميا َ  :الَقاِعَدُة الِاانَِي ُ 
 .رَبِْقْيُق َمْعرَِفِ  الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ  :الَفْصُل الِااف

 وِفْيِو ِستاُ  ُفُصولٍ  :الَباُب الِااف. 
َقُ  الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ  :الَفْصُل األوالُ   .َحِقي ْ
 :ُخُسْوُف الَقَمرِ 
 :اػُبُسْوُف الُكلِّيُّ 
 :اػُبُسْوُف اعبُْزئيُّ 

 :ُسْوُف الشاْمسِ سُ 
 :الُكُسْوُف الُكلِّيُّ 
 :الُكُسْوُف اعبُْزئيُّ 

 :أنْ َواُع الُكُسْوِف اعبُْزئيِّ 
 :الُكُسْوُف اغبَْلِقيُّ 
 :الُكُسْوُف اعبُْزئيُّ 

 :أْسَباُب الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ 
 .اغِبْكَمُ  ِمَن الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ  :الَفْصُل الِااف
ْعُلوْ 
َ
 .َمُ  ِمَن الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ اغِبْكَمُ  اؼب

ْمُهْوَلُ  ِمَن الُكُسْوِف واػُبُسْوفِ 
َ
 .اغِبْكَمُ  اؼب

 .أْقَساُم النااِس يف الظاَواِىِر الَفَلِكيا ِ  :الَفْصُل الِااِل ُ 
َها :الطاائَِفُ  األْوىل  .أْىُل الَفَلِك واؽبَْيَئِ  الاِذْيَن اْعتَ َقُدوا ِفي ْ
 :أْىِل الَفَلِك واؽبَْيَئ ِ  بَ ْعُ  أْخطَاءِ 
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َقلُِّدْوَن ألْىِل الَفَلِك واؽبَْيَئ ِ  :الطاائَِفُ  الِاانَِي ُ 
ُ
 .اؼب
 .اعُبهااُل الاِذْيَن َردُّوا اغَبقِّ بالَباِطلِ  :الطاائَِفُ  الِااِلَِ ُ 
 : ُُهْوُر الَعْلمانِيا ِ 

ْيِن اإلسْ   :الِميِّ َمظَاِىُر طَْعِن الَعْلمانِي ِّنْيَ يف الدِّ
 :أْىُل اإلْعَماِز الِعْلِميِّ  :الطاائَِفُ  الرااِبَع ُ 

)  :أْخطَاُء أْىِل  اإلْعَماِز الِعْلِميِّ
اِدي :الطاائَِفُ  اػبَاِمَس ُ 

َ
 .أْىُل اغَبقِّ الاِذْيَن صَبَُعوا بَ نْيَ الِعْلِم الشاْرِعي واؼب

َهِمياِ  الت اَعاُمِل   .َمَع الُعُلْوِم الطاِبْيِعيا ِ اغبَاَّلُت الِاالُث يف َمن ْ
َها الشارِيْ َعَ  اإلْسالِمياَ ، وَلُو أُمْوٌر َثالثَ ٌ  :اغبَاَلُ  األْوىل  .َما َعاَرَض ِمن ْ
 .أْن َتُكْوَن التاْمرُبَُ   َنيا ً  :األْمُر األوالِ 
 .أْن َتُكْوَن ِدَّلَلُ  النا ِّ  َنيا ً  :األْمُر الِااف
 .أْن وُبَماَل النا ُّ الشاْرِعيُّ ما َّل وَبَْتِملُ  : ُ األْمُر الِاالِ 

َها الشارِيْ َعَ  اإلْسالِميا َ  :اغبَاَلُ  الِاانَِي ُ   .َما َواَفَق ِمن ْ
َْ َعْنُو الشارِيْ َعُ  اإلْسالِميا ُ  :اغبَاَلُ  الِااِلَِ ُ   .ما َسَكَت
 .ِ  يف اغَبَواِدِث األْرِضيا ِ أثَ ُر اغَبرََساِت الَفَلِكيا  :الَفْصُل الرااِبعُ 

 .أْقَساُم النااِس الِاالثَِ  يف ذَبْرِْيِد الت اْوِحْيِد واألْخِذ باألْسَبابِ 
 .َمْن َجراَد الت اْوِحْيَد وأَخَذ باألْسَبابِ  :الِقْسُم األوالِ 
 .َمْن َجراَد الت اْوِحْيَد وأْنَكَر األْسَبابَ  :الِقْسُم الِااف
 .َمْن َجراَد األْسَباَب وأْنَكَر الت اْوِحْيدَ  :ِااِل ُ الِقْسُم ال

 .الطاَواِئُف الِاالثَُ  يف ذَبْرِْيِد الت اْوِحْيِد وإثْ َباِت األْسَبابِ 
َْ يف اَّلْعِتماِد عل  األْسَباِب بالُكلِّيا ِ  :الطاائَِفُ  األْوىل َََل  .َمْن 
َْ يف :الطاائَِفُ  الِاانَِي ُ   .األْسَباِب فأْنَكَرتْ َها بالُكلِّيا ِ  َمْن فَ راَط
َْ بَ نْيَ ذَبْرِْيِد الت اْوِحْيِد وإثْ َباِت األْسَبابِ  :الطاائَِفُ  الِااِلَِ ُ   .َمْن صَبََع

 .أْقَساُم أثَِر اغَبرََساِت الَفَلِكياِ  يف اغَبَواِدِث األْرِضيا ِ 
َها َمْعُلْوًما ب :الِقْسُم األوالِ   .اغِبسِّ والتاْمرُبَ ِ َما َساَن ِمن ْ
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ِِ الاِذي اْسَتأثَ َر اهلل ِبوِ  :الِقْسُم الِااف َها ِمْن ِعْلِم الَوْي  .َما َساَن ِمن ْ
َها َمْعُلْوًما باغِبسِّ والتاْمرُبَ ِ  ُْسِلِمنْيَ كَبِْو َما َساَن ِمن ْ

 .أْقَساُم اؼب
 .َمْن أْنَكَرَىا :الِقْسُم األوالِ 
 .أثْ َبتَ َها يف اعُبْمَل ِ  َمنْ  :الِقْسُم الِااف

ْوِت أَحٍد وَّل غبََياتِوِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَمْعَ  َحِدْيِ  الناِِّّ 
َ
 .«َّل يَ ْنَكِسَفاِن ؼب

َْعَ  األوالِ 
 :اؼب

َْعَ  الِااف
 :اؼب

َر اغَبرََساِت الَفَلِكيا َ   .إْنَكاُر ابِن تَ ْيِميا  َرضِبَو اهلل عل  َمْن أَنْكَر تَأثِي ْ
ْي    ِع األْس    َباِب إْنَك    اُر اب    ِن ال َق    يِِّم َرضِبَ    و اهلل عل      َم    ْن اداَع      َمْعرِفَ    َ  صبَِ

 .الَفَلِكيا ِ 
 .الشُُّرْوُط األْربَ َعُ  يف تَأِثْ ِ اغَبرََساِت الَفَلِكياِ  يف اغَبَواِدِث األْرِضيا ِ 

 .آثَاُر الشاْمِس والَقَمِر يف اغَبَواِدِث األْرِضيا ِ  :الَفْصُل اػبَاِمسُ 
 .ُر الشاْمِس يف اغَبَواِدِث األْرِضيا ِ آثَا

 .آثَاُر الَقَمِر يف اغَبَواِدِث األْرِضيا ِ 
 .ُحْكُم ِعْلِم النُُّمْومِ  :الَفْصُل السااِدسُ 

 .ِعْلُم تَأْثٍ ، وِعْلُم َتْسِيْ ٍ  :ِعْلُم النُُّمْوِم، ِعْلمانِ 
 .ِعْلُم الَتأْثِ ، وَلُو َثالُث َحاَّلتٍ  :األوالَ 
ا ُمَدب ِّرٌَة قَاِدَرٌةُ ْسَتِقلا ٌ  :اَلُ  األْوىلاغبَ   .َمْن يَ ْعَتِقُد يف النُُّمْوِم بأها

ِِ  :اغبَاَلُ  الِاانَِي ُ  ْعرَِفِ  الَوْي
َ
ٌِ َقدارَُه اهلل ؼب ا َسَب  .َمْن يَ ْعَتِقُد يف النُُّمْوِم بأها

ْعرَِفِ  َمْن يَ ْعَتِقُد يف النُُّمْوِم بأها  :اغبَاَلُ  الِاالَِِ ُ 
َ
ٌِ َقدارَُه اهلل ؼب ا َسَب

 .اغَبواِدثِ 

 .ِدْيِ ، وِدنْ َيِوي :ِعْلُم الَتْسِيْ ِ، نَ ْوَعانِ  :الِااف
ْيِنيا ِ  :الن اْوُع األوالِ   .اَّلْسِتْدَّلُل بالنُُّمْوِم يف األُمْوِر الدِّ
ن ْ  :الن اْوُع الِااف  .َيوِيا ِ اَّلْسِتْدَّلُل بالنُُّمْوِم يف األُمْوِر الدِّ

نْ َيوِيا ِ   .ِخالُف أْىِل الِعْلِم يف اَّلْسِتْدَّلُل بالنُُّمْوِم يف األُمْوِر الدِّ
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 .ِحَساٌب، وأْحَكامٌ  :ُخالَصُ  أنْ َواِع ِعْلِم النُُّمْومِ 
 :ِعْلُم ِحَسابٍ 
 :ِعْلُم أْحَكامٍ 

  ُ وِفْيِو أْربَ َعُ  ُفُصْولٍ  :الَباُب الِااِل. 
 .ْكُم ُرؤيَِ  اؽِباللِ حُ  :الَفْصُل األوالُ 

 .األق َْواُل الِاالثَُ  يف ُحْكِم ُرؤيَِ  اؽِباللِ 
َُمراَدةِ  :الَقْوُل األوالِ 

 .َمِن اق َْتَصَر عل  الَعنْيِ اؼب
َُمراَدِة أو اغِبَسابِ  :الَقْوُل الِااف

 .َمِن اق َْتَصَر الرُّْؤيََ  َسَواءٌ بالَعنْيِ اؼب

 .ق َْتَصَر عل  اغِبَسابِ َمِن ا :الَقْوُل الِااِل ُ 
ُْرِجِفنْيَ يف َضْبِ  ِحَساِب ِىالِل َرَمَضاَن واغَب ِّ 

 .الرادُّ عل  اؼب
َر ِمَن الناظَِر إىل الشا ْمِس، وِفْي ِو َعَش َرُة  :الَفْصُل الِااف الرادُّ عل  َمْن َحذا

 .ُوُجْوهٍ 

 .عل  الرُّؤيَ ِ أنا أرَْساَن اإلْسالِم ُمتَ َوق َِّفٌ   :الَوْجُو األوالُ 
 .أماٌ  أمايا ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأنا أماَ  ؿُبَماٍد  :الَوْجُو الِااف
 .الناظَُر إىل ُسُسْوِف الشاْمِس فَ ْرُض ِسَفايٍَ ، بطُُرٍق َثالثٍ  :الَوْجُو الِااِل ُ 

 .«فَإَذا رَأيْتُمُونُبا» :ملسو هيلع هللا ىلصيف قَ ْولِِو  :أواًَّل 

 .«َحَّتا تَ ْنَملي»:وقَ ْولِوِ « تَ ْنَكِشفَ  َفَصلُّوا َحَّتا » :ملسو هيلع هللا ىلصيف قَ ْولِِو  :ثَانًِيا

 .«إنا الشاْمَس والَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آيَاِت اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلصيف قَ ْولِِو  :ثَالًِِا
َع     َدُم الناظَ     ِر إىل الشا     ْمِس َح     اَل الُكُس     ْوِف ُمَص     اَدَمٌ   :الَوْج     ُو الراابِ     عُ 

 .للِفْطَرةِ 
لشا  ْمِس َح  اَل الُكُس  ْوِف ِفْي  ِو إَس  اَءٌة َع  َدُم الناظَ  ِر إىل ا :الَوْج  ُو اػبَ  اِمسُ 

 .بالشارِيْ َع ِ 
 .الَواِقُع والشااِىُد ىُبَاِلُف الناظَرِيااِت اػبَاِطَئ َ  :الَوْجُو السااِدسُ 
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الرادُّ عل  أْخَباِر الصُُّحِف بُوُجْوِد إَصابٍَ  يف الُعيُ ْوِن، ِمِن اْعِتَبارَاٍت 
 .َثالثَ ٍ 

 .أنا َىَذا اػببَ َر وَبَْتاُج إىل َدلِْيٍل َقْطِعيَ  :اَّلْعِتَباُر األوالُ 
ا َحاَّلٌت نَاِدَرةٌ  :اَّلْعِتَباُر الِااف  .أها
 .أنا ُوُجْوَدَىا َساَن َقَدرًا ِمَن اهلل تَ َعاىل :اَّلْعِتَباُر الِااِل ُ 

َرِة بِن ُشْعَبَ  عِ  ُِوي ْ
ْنَد َنظَرِِه الرادُّ عل  َمِن اْعَتَمَد عل  َخَأِ َعَمايَِ  اؼب

 .للُكُسْوفِ 
ن ا َرِة بِن ُشْعَبَ  ِعْنَد َنظَرِِه إىل الُكُسْوِف، َسَنًدا، وَمت ْ ُِوي ْ

 .َتْضِعْيُف َخَأِ اؼب
 .َتْضِعْيُف َسَنِدِه ِمْن طَبَْسِ  أْوُجوٍ 
 .َتْضِعْيُف َمْتِنِو ِمْن َثالثَِ  أْوُجوٍ 

ََ اغبَاَج ِ تَ  ملسو هيلع هللا ىلصَّل هَبُْوُز يف َحقِِّو  :الَوْجُو السااِبعُ  ُر البَ َياِن َوْق  .أِخي ْ
 .مل ُيْسَمِع النااُس أنا الناظََر إىل الُكُسْوِف ِفْيِو أْمرَاضٌ  :الَوْجُو الِااِمنُ 
َه   ا  :الَوْج   ُو التااِس   عُ  اغِبْكَم   ُ  ِم   َن الُكُس   ْوِف واػُبُس   ْوِف قَ   ْد أْفَص   َح َعن ْ

 .ملسو هيلع هللا ىلص
َباِطلَ     ُ  يف التاْح     ِذْيِر ِم     َن الناظَ     ِر إىل اللا     َوازُِم الِاالثَ     ُ  ال :الَوْج     ُو الَعاِش     رُ 

 .الُكُسْوفِ 
َر ِمَن التاْحِدْيِق يف الشاْمسِ  :الَفْصُل الِااِل ُ   .الرادُّ عل  َمْن َحذا
َْحظُْورَاُت السايَِّئُ  ِمَن رَبِْذْيِر الناظَِر إىل الشاْمسِ  :الَفْصُل الرااِبعُ 

 .اؼب
َْحظُْوُر األوالُ 

َساِجدَ اْعتِ  :اؼب
َ
ُْسِلِمنْيَ اؼب

 .زَاُل أْسَِِر اؼب
َْحظُْوُر الِااف

 .اَّلْشِتَواُل باألْخَباِر، والَوْفَلِ  َعِن اغِبْكَمِ  الشاْرِعيا ِ  :اؼب
َْحظُ     ْوُر الِاالِ      ُ 

اَّلْعِتم     اُد يف َص     الِة الُكُس     ْوِف عل       اغِبَس     ابَاِت  :اؼب
 .الَفَلِكيا ِ 

َْحظُْوُر الراابعُ 
ْسِلِمنْيَ إْرَجا :اؼب

ُ
 .ُف اإلَذاَعاِت والصاَحاَفِ  يف قُ ُلْوِب اؼب

ْحظُْوُر اػبَاِمسُ 
َ
ْسِلِمنْيَ  :اؼب

ُ
 .اْجِفَاُء الُكفااِر عل  ِعَباَداِت اؼب

  ُْزِمَن ِ  :الَباُب الرااِبع
ُ
َر ِمَن األْمرَاِض اؼب  .الرادُّ عل  َمْن َحذا
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 .اعَبْهُل الَبِسْي ُ 
 ِِ رَسا

ُ
 .اعَبْهُل اؼب

ٌِ ب َ   .َياُن أنا َجْهَل الَوْرِب بأْمرَاِض الَعنْيِ ُىَو َجْهٌل ُمرَسا
  ُ الَفَهاِرُس الَعاما: 
  ِرَاِجع

َ
َُ اؼب  :ثَ َب

  ِِفْهِرُس اْليَات: 
  ِ ِفْهِرُس األَحاِدْي: 
  ُ َْوُضْوِعيا

 .الَفَهاِرُس اؼب
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 « 

َ
 .ؾُبَلادٌ « َعاِزفِ الرِّْيُح الَقاِصُف َعَل  أْىِل الِوَناِء واؼب

 «ُْخطئ َعِن الداْعوِة إىل الشِّْعِر الناَبِطي
 .ؾُبَلادٌ « َسفُّ اؼب

 « ِماِىرِْيَن بالَكَبائِر
ُ
 .ؾُبَلادٌ « أْحكاُم اؼب

 « َِرأِة للسياارِة بَ نْيَ اغبقِّ والَباِطل
 .َِالفٌ « ِقياَدُة اؼب

 « َؾُبَلادٌ « اب ِ َتْسِدْيُد اإلَصابَِ  فيما َشَمَر بَ نْيَ الصاح. 
 « َِِالفٌ « ُسُسْوُف الشاْمِس بَ نْيَ التاْخوِْيِف والت اْزيِْيف. 
 « َِقُ  ُسَرِة الَقَدم  .ؾُبَلادٌ « َحِقي ْ
 « ِاِجم  .َِالفٌ  .«َسرَاِئُم الفا
 «ْليُ ْون

َ
 .َِالفٌ « َشاِعُر اؼب

 « َِّهُ  الِعلِميُّ لُطالِب الِعلِم الشاْرِعي َن ْ
 .ؾُبَلادٌ « اؼب

 « َِّبوي  .ؾُبَلادٌ «  َاِىَرُة الِفْكِر الفا
 « ِؾُبَلادٌ « الَوَجازَُة يف األثْ َباِت واإلَجاَزة. 
 «الِىي

َ
فُ ْوِف واؼب ََاف والدُّ  .ؾُبَلادٌ « النااِىي َعِن األ

 «َِالفٌ « تَ ْنِبْيُو النااِسي حُبْكِم الصاالِة عل  الَكرَاِسي. 
 « ََِْالفٌ « ِع الصاِحْيَحنْيِ والزاَواِئدِ أْوَىاُم الرااِئِد يف صب. 
 « ِؾُبَلادٌ  «رَبِْقْيُق الَكالِم يف أذَْساِر الصاالِة بَ ْعَد الساالم. 
 
 
 

 ِسْلِسَلُة إْصَدارَاِت الُمَؤلِّفِ 


